
Een update

Kwaliteitsstandaard 
Oogmeting
In het vorige nummer van Oculus vertelde NUVO-directeur Bas de Nes over het 

traject Kwaliteitsstandaard Oogmeting waar de NUVO al sinds 2015 mee bezig is. 

Hij sprak over de eerste module die was ingediend bij het ZorgInstituut Nederland. 

Een mooie eerste stap, maar we zijn er nog niet. Maandelijks komt de werkgroep 

bijeen. In Oculus houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tekst: Myrthe Blazís

In 2015 heeft de NUVO het initiatief genomen en 

alle relevante partijen op het gebied van oogzorg 

aan tafel uitgenodigd. Er werden een stuurgroep 

en een werkgroep in het leven geroepen, die  

sindsdien hard hebben gewerkt aan de Kwaliteits-

standaard Oogmeting. Deze Kwaliteitsstandaard 

bestaat uit verschillende modules die stuk voor 

stuk worden ingediend bij het ZorgInstituut 

Nederland.

Planning
De kwaliteitsmodule Visus- en RefractieBepaling 

(VRB) is als eerste afgerond en ingediend. Volgens 

Bas de Nes is dit “zo’n tachtig procent van de 

totale klus.” In april is de werkgroep weer bijeen 

gekomen in het Optiekcentrum. “De tweede 

kwaliteitsmodule ‘Additionele metingen’ is nu ook 

afgerond en klaar om ingediend te worden.  

Nu gaan we starten met de kwaliteitsmodule 

‘Anamnese’. En in september gaan we werken aan 

de kwaliteitsmodule ‘Binoculair zien’ en in 

november met ‘Trekken van conclusie & Bepalen 

vervolgstappen’. Volgens onze planning moeten 

alle modules eind januari 2019 zijn ingediend bij 

het ZorgInstituut Nederland.”

Lobby
“Met het indienen van alle kwaliteitsmodules zijn 

we er nog niet”, legt Bas de Nes uit. “We gaan ook 

starten met een lobby in Den Haag. Ons doel is 

om wettelijke erkenning van de kwaliteitsstan-

daard te krijgen. En daarnaast is het belangrijk om 

dit te communiceren met de markt. Ook dat zien 

we als taak van de NUVO. We zijn dan ook blij 

met alle aandacht die er was na het indienen van 

de eerste kwaliteitsmodule. We doen er alles aan 

om dit een succesvol vervolg te geven.”

Kwaliteitsmodules behorende tot de 
Kwaliteitsstandaard Oogmeting

Kwaliteitsstandaard Oogmeting 
ten behoeve van opticiens met 

minimaal MBO-4 niveau
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