
Het pad naar betere, snellere en 
goedkopere oogzorg ligt klaar
Als patiënt met oogklachten hoef je geen maanden op de 
wachtlijst bij de oogarts in het ziekenhuis ver weg. Je kunt 
snel terecht bij de optometrist in de buurt. Deze stemt 
af met de oogarts, die vervolgens alleen de patiënten 
ziet die dat echt nodig hebben. Dichtbij huis en meestal 
zonder beroep op het eigen risico. In Zeeland zijn ze sinds 
2019 uiterst tevreden met Ksyos Oogheelkunde. Drie 
betrokkenen vertellen.

De oogarts in Goes, Vlissingen en 
Zierikzee | Henry Jongmans

‘De optometrist is een 
goede partij tussen eerste 
en tweede lijn’

‘Zorggroep Periscaldes en Ksyos bena-
derden onze Maatschap Oogheelkunde 
Zeeuwse Eilanden van het ADRZ in 2019 
om mee te werken aan het Zorgpad 
 Oogheelkunde.’ 

‘Door de toenemende zorgvraag is het 
nodig om de anderhalvelijnszorg goed te 
organiseren.  De optometrist is een goede 
partij om triage tussen de eerste en tweede 
lijn uit te voeren. Oogartsen kunnen zich 
vervolgens wijden aan de complexere 
oogheelkundige patiënten. Ook spoed-
patiënten kunnen altijd bij ons terecht, we 
zien wekelijks gemiddeld dertig tot vijftig 
patiënten die met spoed naar ons worden 
doorverwezen.’

De huisarts in Zierikzee | 
Irene Vrolijk

‘Onze patiënt kan gewoon 
hier in de stad terecht’

‘Als huisarts kun je oogklachten moeilijk 
beoordelen, we hebben geen ruimte om 
druppels een half uur te laten inwerken en 
mensen zijn angstig als er iets met hun 
ogen is. Tegelijk is het een grote stap om 
iemand naar de oogarts te sturen, want 
dan maak ik de wachtlijst daar wéér langer. 
Daarom was ik meteen blij met de kans dat 
de stap naar Ksyos daar tussenin kwam.’
‘In onze praktijk met 4100 patiënten sturen 
we ongeveer een keer per maand iemand 

met spoed naar de oogarts. Twee tot drie 
keer per week gaat iemand het Zorgpad 
Oogheelkunde van Ksyos in. Zo’n patiënt 
kan snel terecht bij de optometrist, tegen-
woordig gewoon hier in het winkelcentrum. 
Het hele onderzoek inclusief de netvlies-
foto’s kan ik terugvinden in het Ksyos 
platform. De conclusies van de optometrist 
en de oogarts krijg ik teruggekoppeld in 
het HIS.’

‘Ik had een keer een patiënt met geleidelijk 
visusdaling, dat bleek bij de optometrist 
een beginnende netvliesloslating te zijn. 
Zo iemand moet binnen een week naar de 
oogarts, anders is zo’n probleem niet meer 
te herstellen. Nu kwam het goed.’

De optometrist in Middelburg | 
Mirthe Overkamp

‘De oogarts reageert 
binnen twee werkdagen’

‘Ik werk in het ziekenhuis en daarnaast een 
dag per week als ZZP’er bij Jinc optiek. 
Op zo’n woensdag doe ik vijf, zes con-
sulten van drie kwartier via het Zorgpad 
Oogheelkunde. Ik schrijf een rapport met 
een beleidsvoorstel dat ik samen met een 
foto van het netvlies en de oogzenuw naar 
de oogarts stuur. Die reageert binnen twee 
werkdagen en kan in het Ksyos platform 
aangeven of en met hoeveel spoed een 
patiënt moet langskomen.’

‘Ik had eens een patiënt die een bewegend 
vlekje zag, maar geen andere sympto-
men had van netvliesloslating. Er bleek 
een scheurtje in het netvlies te zitten, dat 
moest snel worden gelaserd en dat lukte. 
Met de normale wachttijd bij de oogarts 
zou dat verkeerd zijn gegaan.’ 

www.ksyos.nl/oogheelkunde


