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Optometrie in de eerstelijn  

Honderd procent op schema 
 
Deze tussentijdse evaluatie laat mooie rapportcijfers zien. Over de hele linie voldoen de 
resultaten aan gemaakte afspraken. Belangrijk feit is dat de wachtlijst voor Oogzorg ETZ 
afneemt, misschien zijn de cijfers wat vertekend vanwege corona. Op dit moment is nog 
geen verandering te zien in de casemix zorgproducten. Daarvoor loopt het project nog te 
kort, effecten worden in de tweede helft van 2021 verwacht. 
 
 

Prestatiecijfers tot 1 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
De tussentijdse evaluatie laat goede prestatiecijfers zien. Als deze worden doorgezet in de 
tweede helft van dit project lijkt het succesvol te worden. In oktober 2021 wordt een besluit 
verwacht over verdere voortgang.  
* 100% van de patienten kon binnen 5 werkdagen terecht bij Oogzorg. 80,2% maakte ook 
werkelijk een afspraak binnen 5 dagen. 
 

Verwijzingen en consulten 
 
Van november 2020 tot en met juni 2021  
hebben huisartsen 2.077 patiënten  
naar Oogzorgpunt verwezen.  
 
 

 
 
 

Periodieke terugkoppeling en datapresentatie  
van Samendraads projecten 

#3 – juli 2021 

2.077  19.5%  
Secundaire 

verwijzingen 

Na verwijzing 
binnen 5 dagen 

terecht 

Verwijzingen 
Oogzorgpunt 

Rapportcijfer 
voor project 

 
Waardering online 

scholing 

100%* 8.5 

In deze maanden hebben 2.117* consulten 
plaatsgevonden. 

Aantal consulten per locatie Aantal verwijzingen 

7.8 

* Het verschil tussen het aantal verwijzingen en consulten per maand wordt 
veroorzaakt doordat verwijzingen naar Oogzorgpunt aan het einde van de maand 
vaak resulteren in een consult in de opvolgende maand. 
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Eén van de doelstellingen, toegangstijd tot optometrie in de eerstelijn < 5 werkdagen, is 
ruimschoots gehaald. 100% van de patiënten kon terecht, in de praktijk duurde het voor 
sommige patiënten langer omdat zij daar zelf voor kozen. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ook het percentage doorverwijzingen naar de tweedelijn blijft keurig binnen de afspraken. 
Gemiddeld 19,5% van de patiënten die gezien zijn door Oogzorgpunt wordt via de 
behandelend huisarts doorverwezen naar de oogarts in het ETZ. 
 
 
 

 
 
 
 
Oogarts: ‘Mooie aanvulling op oogheelkundige zorg in regio Tilburg’ 
 
Huisarts: ‘Een lang gekoesterde wens is uitgekomen. Een goede relatie tussen 
huisarts en optometrist is noodzakelijk om eenvoudige oogzorg in de 
 eerstelijn te houden. Daar zijn we allemaal mee geholpen.’ 
 
 
 

80,2% 
Binnen 5 

dagen terecht 

 14,2% 
6 - 10 dagen 

 0,4% 
21 - 25 dagen 

 3,2% 
11 - 15 dagen 

 0,3% 
> 25 dagen 

 1,3% 
16 - 20 dagen 

Aantal secundaire verwijzingen 

Het project Optometrie in de eerstelijn is in handen van Paul van den Broek (huisarts), Jeroen van Overveld (huisarts),  
Floor Tukkers (oogarts), Henk Veraart (oogarts), Karin Voorn (optometrist) en Inge van den Borne (projectleider). 
 
Optometrie in de eerstelijn is tot stand gekomen onder de vlag van Samendraads, een samenwerkingsverband tussen 
PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant, Zorgbelang Brabant, ETZ en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Samen werken ze aan 
de best mogelijke zorg voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, op het juiste moment  
en de juiste plek. 


