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SAMENWERKING TUSSEN HUISARTS, OPTOMETRIST EN OOGARTS KAN ANDERS EN BETER

Huisarts moet zich

herbezinnen op oogzorg

Devergrijzingen de diabetesexplosie wakkeren de vraag
naar oogzorg aan. Maar de huisarts verwijst vooral, waardoor

de tweede lijnwordt overspoeld. Anderhalvelijnszorg door
een gespecialiseerde huisarts biedt een uitweg.

Huisartsen zien het aantal

patienten met oogaandoenin-
genaljaren fors stijgen.Paral
lel daaraan neemt ook de

vraag naar tweedelijns oogheclkundige
zorgexplosief toeen datkan in toene-

mende mate eencapaciteitsprobleem ver-
oorzakcn.1 Alle betrokken partijcn staan
voor hetlastige vraagstuk hoe zegeza-
menlijk kosteneffcctieve oogzorg kunnen
blijven bicden. Gezicn zijnpoortwachter-
functie zou dehuisarts daarbij een cruci-

ale positie mocten innemen, maar kan hij
die opoogheelkundig gebied nog vvel
waarmaken?

Penlight en een loep

Anno 2014 lijken huisartsen de mecste
patienten metoogaandoeningen naarde
tweede lijnteverwijzcn. Maar gezien de
toenemcnde eisen diedeuitdijende
groepen ouderen en diabeten aan hun
gezichtsvermogen stellcn, ishet de vraag
ofdehuisarts dit kanblijven doen.
De NHG-Standaard 'HetRode Oog' biedt
de huisarts een betrouwbaar houvast in
diagnostisch en therapeutisch handelen
- alshetoogtenminste rood is.Maarwat,
zoals vaakbij senioren, als dat niet het
geval isenandere symptomatologie
wordt gepresentecrd? Oogheclkundige
onderzocksmogelijkheden en-vaardighe-
denvan de huisarts zijn vaak beperkt.
Slcchts een kleine 300 huisartsen
beschikken over een spleetlamp. De
mcesten behelpen zich meteenpenlight,
al ofniet incombinatie met ccn loep. In
sommige praktijken iseenoogspiegel
aanwezig. Tijdens vaardigheidstrai-
ningen horenwij datde huisarts zich
vaak onzekcr ofonmachtig voelt om het
oogspiegelbeeld te verkrijgen dan wel te
duiden.

Ook de tocnemende hocveelheid

verwijzingen vanopticiens en optome-
tristen naarde huisarts, bijvoorbecld
vanwege ccnafwijkendc papilconfigura-
tie ofde frequentvoorkomende macula

17 APRIL 20 U I MEDISCH CONTACT 833



OOGHEELKUNDE

drusen bijscniorcn, kunnen vaak niet
goedgei'ntcrpretcerd worden enleiden
bijnaautomatisch totdoorverwijzen naar
deoogarts.Vecl huisartsen krijgen
dergelijke verzoeken nieteensonderogen
- depraktijkassistente stuurt dezestante
pededoor naar de oogarts.

Te kort coschap

Oogheclkundige poll'srakenhierdoor
overvol, deels met refractieafwijkingen of
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marginaal verhoogde oogdrukken, deels
met waargenomen afwijkingen die
fysiologisch zijnenbchoudensgerust-
stellinggeen interventiebehocven.
Een op de drie nieuwc patienten die bijde
huisarts komt, hecft een klacht op het
gebied vandermatologie, kno ofooghecl-
kunde. Maar niemand neemt het

initiatiefom de duur van de drie korte

coschappen - twee weken per vakgebied!
- aan te passenaan het sterk gewijzigde

patientenaanbod.Veel aiossen huisarts-
engeneeskundehebbendaardoorbijhun
intrede in de opleidingspraktijk weinig
oogheelkundigs geleerd en hebben van
hun opleider buiten het management van
het rodeoognietveel te verwachten. De
geringeoogheelkundige vaardigheid van
veel huisartsen is in niemands voordeel.

Optometrist

In dejaren '80 verdweende obstetric uit
de huisartsengeneeskunde. Nudreigt
eenzelfde verdwijnscenariovooreerste-
lijnsoogheelkunde doordeopkomst van
deoptometrist. Immersnaastdeopticien
die alleen brillen aanmat, deed de

hbo-opgeleide en deelsBIG-geregistreer-
de optometrist zijn intrede. Hij is
uitstekendopgeleid, goedgeoutilleerd en
verricht toenemend in de eerste lijn de
diagnostiekvanhet gezondeoog. In de
praktijkwerktdit voortreffelijk, maar
voor de huidigeseniorenmeteenbreed
scala aan leeftijdsgebonden oogproble-
matiek zoals glaucoom, cataract en
maculadegeneratie, en voor diabetische
retinopathielijkteenaanpassingnodig.
Zekergezien de verbeterde behandel-
mogelijkheden voor cataract,natte
maculadegeneratie en diabetisch
macula-oedeem blijft een korte lijn naar
de oogarts noodzakcliijk.

Anderhalvelijnszorg

Wij adviseren de samenwerking tussen
opticien en optometristenerzijds en
optometristen huisarts anderzijds
opnieuwin te vullen.Huisartsenzouden
de bevindingen vanoptometristenbeter
moeten leren interpreteren en gebruiken
om medisch belcid te maken, zodat alleen

denoodzakelijke pathologie naarde
tweede lijnwordtdoorverwezen en de
rest vooral niet. Daarvoor is nascholing
aan optometristenen huisartsendoor
oogartscn noodzakelijk en moeten
nieuwemogelijkheden voor oogartscon-
sultatie worden ingezet.
Extra aandacht verdienen in dit vcrband

de circa 300 huisartsen met een bijzon-
derebekwaamheid opoogheelkundig
gebied. Zij zijnopgenomen in het register
oogheelku ndevanhet College van



Aiossen huisarts-

geneeskunde
hebben weinig
oogheelkundigs
geleerd

Huisartsen met BijzondercBekwaam-
heden(CHBB). Opgrond vandeze
registratie kunnen zij oogheelkundig
onderzoek datvolgens een bepaald
format isuitgevoerd, apartdeclareren als
'anderhalvelijnszorg'. Zckrijgen
daarvoor eentoeslag ophetconsulttarief.
Ditlevert alleen maar winnaars op:de
patientwordtadequaatendicht bijhuis
geholpen doordehuisarts, dieaan de
geleverde extrazorg nucens wel wat
overhoudt. De oogarts houdt voile poli's,
maar nu metzaken dietweedelijns zijn
endezorgverzekeraar bespaart veel geld.
Ik, Frank Timmermans, verrichtte in
mijn groepspraktijk een orienterende
pilot: de door drie huisartsen, diverse
opticiens en tweeoptometristengei'n-
diceerd geachte verwijzingen naarde
oogarts,werden ddrst doormijzelf
gezien: 70 procent hiervan werd niet
doorverwezen naarde tweede lijn! Een
ervaren CHBB-huisarts kan zoveel geld
besparen.
Hoewel extrapoleren vanuiteen pilot
uiteraardeenheikele zaak is,lijkt voor
heel Nederland alleen alopeerste
verwijzingen eenbesparing van ruwweg
50miljoen euro mogelijk!

Concreet

De volgende stappen zijn noodzakelijk.
1. Betere samenwerkintj

Huisarts en optometrist, die elkaar nu
meestal nietkennen, laatstaanbegrijpen,
moeten beter samenwerken. De huisarts

moet de professionele onderzoeksbevin-
dingen van deoptometrist gaanbehande-
len alshetverslag van refractie en
beeldvormende diagnostiek. Hijkandit
gebruiken omzijn eigen generalistisch

medisch beleid te maken met eventueel

verbindingen naaranderespecialistcn.
De huisarts blijft voordit beleid verant-
woordelijk.
2. Intercollegiate toenadering

Huisartsenenoogartsenzijnelkaarde
laatstejarenuit hetoog verloren.
Huisartsenvindenoogheclkunde
moeilijk; oogartsenmencndesinteressc
te bespeuren.Verwijsbricven zijnvaak
anekdotisch vaagfziet slecht')en de
oogarts schrijft nooit eenbriefterug.
Kortom: ccn hcrnieuwdc intcrcollegialc
toenadering isdringend nodig.
3. De huisarts plus

Het coschap oogheelkunde moet
minimaal vier weken gaanduren en moet
worden afgesloten met concreteeindtcr-
men. Dan komt de startende aios

huisartsengeneeskunde bcter beslagen
tenijsenkanccnbetere eerstelijnsoog-
heelkunde ontstaan. Daarnaast moet het
aantal CHBB-gecertificcerde huisartsen
dekomende jarengeleidelijk, maarfors
groeien. Perzes tot tien praktijken edn
consulent-collega opoogheelkundig
gebied kan wonderen verrichten en is
geenonmogelijke doelstclling. In
Nijmegen, Groningcn enLeiden zijn
postacademische oplcidingen omhet
CHBB-certificaat te vcrkrijgen. Daar
naastheeftdeStichting Onderwijs
Oogheelkunde aan Huisartsen in
Nederland (STOOHN) een formidabele
opleidingscapaciteit in heelNederland.
Deze CHBB-huisartsen vormen het

fundament voor deontwikkeling van een
zeer kosteneffectievc anderhalvelijnsoog-
heclkunde. Een consultatiemodel,
waarbij deoogarts regelmatignaarde
praktijk van de CHBB-huisarts komt voor
casui'stiek waarbij twijfel over verwijzing
naareen zickenhuisbestaat, lijkt ons
uitcrmateaantrekkelijk.
4. Faciliteiten

De ministervan VWS endezorgverzeke-
raarsdienen eenadequateen kosteneffec-
tieveorganisatie van de eerste- en
anderhalvelijnsoogzorg te faciliteren.

Uitdaging

Voor kosteneffectievc oogzorg meteen
hogc patienttevredenheid ishetnodig de

eerste- enanderhalvelijnsoogzorg te
verbetcren. Hiervoor moeten allebij de
oogzorg betrokkenpartijensamenwer
kenen eenopendenkstijlaanhouden.
Samen moetenwehetachterstalligonder-
houd uitvoeren. Westaan voor een

uitdagingmetkansrijke perspecticven.
Endesamenwerking diewebeogen is
ontzettend leuk, zoalswij iedere keer
opnieuw ervaren tijdens onze nascho-
lingsactivitciten. Wij zijncrklaarvoor,
wievolgt?•

contact

I timmermansrakpnplanet.nl
cc: redactieBmedischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeld

web

Devoetnooten het dossier Samenwerking vindt
u op www.medischcontact.nl.

MEDISCH
CONTACT

Succesvol samenwerken

venement met onder anderen

Jan van Hooff over de biologische
basis van samenwerking.

Met verder:

Bas Blekkingh

Authentiek Leiderschap
Han Anema VUMC

Alice Langeveld-Wildschut en
Jacqueline Schuur Tergooi

Donderdag 15 mei 2014
16.00-20.00 uur

De Doelen, Rotterdam

medischcontactlive.nl
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