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'Meer bewustwording voor
frequente oogcontrole'
"In de zoektocht naar optimale zorg komen momenteel allerlei samenwerkingen
tussen ziekenhuizen op gang. Uniek en heel doeltreffend

is onze formule die

maatschappen oogheelkunde met elkaar verbindt in een franchise-model. We
noemen dit Het Oogzorgnetwerk", aldus directeur René Baijon.
Franchise in de zorg? Dat is toch meer iets

protocollen ontwikkeld die ervoor zorgen dat

voor McDonalds of Pearle? "Nee, het werkt

de klant in de optiek op de juiste wijze wordt

juist prima in de zorg. En het is ook noodza-

onderzocht en eventueel wordt doorgestuurd

kelijk", stelt Baljon. "De praktijk bewijst reeds

naar de oogarts. Met meer dynamiek, soepel

de waarde van ons netwerk. Inmiddels zijn

en laagdrempelig

al 14 afdelingen oogheelkunde aangesloten,

speeld op het optimaliseren van de verwijslijn.

wordt

nauwkeurig

ingeprocent moet kiezen voor een hulpmiddel als

waar het groeimodel is gericht op een landelijke dekking met 25 partners. De noodzaak

Problemen vaak vermijdbaar

van structuren als dit netwerk zijn evident.

De Wereldgezondheidsorganisatie

Nederland vergrijst en dit zal een stijging van

een bril of deze laten bijstellen. We rijden nu

(WHO) wil

rond met zes bussen, die per stuk, per jaar

met de missie Vision 2020 mondiaal het aan-

zo'n

achtduizend

onderzoeken

uitvoeren.

meebrengen. Het

tal gevallen van vermijdbare blind- en slecht-

Het doel is echter om een gezondheids-

aantal behandelingen neemt nog eens extra

ziendheid over acht jaar halveren. Baljon: "En

dienst op te zetten van dertig bussen. Wij

toe omdat er simpelweg vaker een goede

denk nu niet: dat is toch vooral problematiek

hopen dat hiervoor meer zorgverzekeraars

behandeling mogelijk is door snelle ontwikke-

in landen in Afrika of Azië? Het speelt ook in

het tarief van de screening gaan vergoeden

het aantal oogproblemen

lingen in het vakgebied. Hier staat tegenover

ons land! Nederlanders zijn zich bijvoorbeeld

en wel vanuit het oogpunt van waaruit Het

dat het aantal oogartsen niet stijgt. De zorg

nog onvoldoende

bewust van de vermijd-

Oogzorgnetwerk

het initiatief heeft genomen:

moet dus gewoon anders worden georgani-

baarheid van oog problemen. Door vaker een

maatschappelijk

verantwoord

seerd. De top van de zorg moet in de tweede

oog controle te laten uitvoeren voorkom

je

Alleen op die manier kunnen we substantieel

lijn bestaan uit professionals met daarom-

ellende of kan het worden opgelost, maar is

van echte toegevoegde waarde zijn door te

heen een belangrijke eerste lijn waarin met

men, veelal de 60 plusser, zich daar niet be-

voorkomen wat vermijdbaar is of het op te

name optometristen uitstekend werk kunnen

wust van. Zonde, want oog problemen onder

lossen."

ondememen.

verrichten. We moeten het dus zoeken in de

ouderen veroorzaken vaak nare valpartijen en

kracht van het collectief in de oogzorg. Ons

zorgen voor sociaal isolement.

Oogzorgnetwerk,

een initiatief van Het Oog-

een aantal partners, waaronder zorgverzeke-

Het Oogzorgnetwerk

Rotterdam, zorgt vooral voor de

raars CZ, Delta Loyd, Ohra en Het Oogzie-

lijk netwerk van oogheelkundige

verbetering van de kwaliteit, wat deels door

kenhuis Rotterdam, heeft Het Oogzorgnet-

met een gezamenlijke centrale serviceorga-

kennisuitwisseling wordt gerealiseerd. Daar-

werk daarom de OOGbus geïntroduceerd.

. nisatie. Deze levert unieke kennis, ervaring

naast wordt de zorg veel efficiënter georga-

De screening in de OOGbus geldt niet alleen

en ondersteunende

niseerd.

voor bewoners van verzorgingshuizen , maar

met de netwerkpartners als optometristen te

ziekenhuis

Daarin willen wij nadrukkelijk ook

Samen met

Oogzorgnetwerk
is een groeiend lande-

capaciteit

afdelingen

om samen

betrekken,

ook de 60 plussers die er omheen wonen.

komen tot excellente oogheelkundige

zoals bijvoorbeeld al gebeurt in het West-

En bij maar liefst twintig procent blijkt een

Het Oogzorgnetwerk

friesgasthuis in Hoom. Daar zijn net als elders

doorverwijzing noodzakelijk en nog eens tien

Het Oogziekenhuis Rotterdam.

optiekzaken

en optometristen

zorg.

is een initiatief van
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