
 

  

Project Optometrie HCWB  
Slim verwijzen, snel geholpen 

 
HCWB is in samenwerking met het Bravis ziekenhuis bezig om het verwijzingsproces voor huisartsen 
naar optometristen in de 1e lijn te realiseren. Marco van Leeuwen is als huisarts betrokken bij het 
realiseren van deze dienstverlening.  
 
Wat houdt het in? 
HCWB maakt contractafspraken met optometristen in de 1e lijn. Samengevat ziet het 
verwijzingsproces er als volgt uit: 

• De huisarts kan een patiënt naar een reguliere optometrist verwijzen (op basis van bepaalde 
verwijscriteria) via VIPLive, dit is vergelijkbaar met de verwijzing naar een podotherapeut. 

• De huisarts ontvangt hier geen tarief voor. 

• De optometrist ontvangt via S3 gelden een tarief voor deze consultatie. 

• Patiënt blijft in de 1e lijn. 

• Huisarts blijft hoofdbehandelaar. Het is mogelijk dat de optometrist een diagnose doet waar 
de deskundigheid van de oogarts voor nodig is. In dat geval verwijst de optometrist zelf de 
patiënt naar de 2e lijn via Zorgdomein. De huisarts ontvangt een terugkoppeling hierover in 
VIPLIve. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening van de optometrist te borgen, maakt de Vakgroep 
Oogheelkunde van het Bravis ziekenhuis contractafspraken met de optometristen.  
 
 
 
Wat is het doel? 
Het doel van het project is het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de oogarts. Het betreft de 
planbare zorg aan patiënten met een laagcomplexe oogheelkundige zorgvraag. Beoogd resultaat: 

• De patiënt ontvangt zorg dichtbij huis en wordt sneller geholpen. 

• Verwijzingen naar de oogarts nemen af en dit zorgt eveneens voor een reductie van de 
wachtlijst bij de oogartsen.  

• Duurdere tweede lijnszorg wordt gereduceerd.  

• De huisarts wordt ontzorgt door de inzet van een optometrist. Deze voert diagnostisch 
onderzoek uit en geeft indien van toepassing behandeladvies aan de huisarts.  

 
Op dit moment zijn we bezig om de betrokken optometristen te werven en informeren en een 
concept samenwerkingsovereenkomst op te stellen. De zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn benaderd en 
er zijn afspraken gemaakt met de leverancier van VIPLive om het declaratieproces in te regelen. De 
ambitie is om in oktober 2021 deze nieuwe vorm van dienstverlening aan huisartsen aan te bieden. 
 

 


