Bijlage 1
Reglement kwaliteitsgroep Low Vision vastgelegd in de ALV van de sectie
Low Vision op 17-5-2016
Artikel 1: Begripsomschrijving
1.

Kwaliteitsgroep Low vision: een interessegroep zoals bedoeld in artikel 38 van de statuten
van de NUVO voor bedrijven die low-visiononderzoeken uitvoeren, low-visionhulpmiddelen
adviseren en daaruit volgend low-visionhulpmiddelen leveren.

2.

Low-visionbedrijf: een bedrijf dat lid is van de NUVO en zich gespecialiseerd heeft in het
uitvoeren van low-visiononderzoeken en het adviseren en leveren van low-visionhulpmiddelen.

3.

Low-visiononderzoek: een onderzoek waarbij de ogen worden gescreend en beoordeeld op
hun restvisus. Aan de hand van een protocol wordt de hulpvraag in kaart gebracht en worden
hulpmiddelen getest en geadviseerd.

4.

Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met ernstige visusstoornissen: beschrijft
welke stappen gevolgd moeten worden om tot de juiste hulpmiddelenzorg voor slechtzienden te
komen.

5.

Low-visionspecialist: Een persoon die beschikt over aantoonbare optische en optometrische
kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitvoering van het low-visiononderzoek en de
selectie, aanpassing, montage/vervaardiging, aflevering en instructie van bijzondere optische
hulpmiddelen.

Artikel 2: Lidmaatschapseisen Kwaliteitsgroep Low vision
Een low-visionbedrijf kan toetreden tot en lid zijn van de Kwaliteitsgroep Low vision wanneer het
bedrijf voldoet aan de volgende eisen:
1. Het bedrijf is lid van de NUVO.
2. Het bedrijf laat het low-visiononderzoek altijd verrichten door een low-visionspecialist die:
1. met goed gevolg de (deeltijd)opleiding Optometrie aan de Hogeschool van Utrecht heeft
afgerond of;
2. in het bezit is van het diploma Vakbekwaam Opticien en met goed gevolg de
nascholingscursus low vision aan de Hogeschool van Utrecht heeft afgerond of;
3. in het bezit is van een in het buitenland verkregen diploma vergelijkbaar met in 1 van dit
artikel genoemde diploma.

3. Het bedrijf beschikt voor de uitvoering van het low-visiononderzoek over de volgende apparatuur:
1. apparatuur voor objectieve en subjectieve refractie;
2. nabijproef;
3. low-vision nabij-/leesproef;
4. loepen;
5. verschillende Hollandse kijkersystemen;
6. verschillende prismaloepsystemen;
7. beeldschermloep;
8. elektronische vergrotingsapparatuur;
9. lux-meter;
10. contrast-test;
11. apparatuur voor centrering van binoculaire systemen of over de faciliteiten beschikken om dit
elders te laten uitvoeren;
12. speciale lenzen waaronder filterlenzen;
13. apparatuur om een object specifiek mee te belichten.
4. Het bedrijf voert op jaar basis minimaal 25 low-visiononderzoeken uit.
5. Het bedrijf voert de low-visiononderzoeken uit volgens het door het NUVO-bestuur vastgestelde
‘Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met ernstige visusstoornissen’.

Artikel 3: Jaarlijkse controle
Het secretariaat van de NUVO controleert jaarlijks of een lid van de Kwaliteitsgroep nog voldoet aan
de in artikel 2 genoemde lidmaatschapseisen.

