
De optometrist
Het beroep optometrist is relatief nieuw in de 
gezondheidszorg, het bestaat sinds 1988 en is in 
2000 officieel opgenomen in de wet Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarmee 
wordt de optometrist wettelijk erkend als 
hulpverlener in de gezondheidszorg. Het is een 
wettelijk beschermde opleidingstitel die na een 
vierjarige HBO-opleiding wordt behaald. 
Ongeveer 85% van de optometristen is werkzaam 
in de optiekbranche. 
De optometrist onderzoekt de gezondheid van 
het oog en is in staat om oogafwijkingen en 
aandoeningen te constateren met behulp van 
specialistische apparatuur. Als er pathologis-
che oogaandoeningen worden geconstateerd, 
verwijst de optometrist door naar de huisarts 
of oogarts. Verder bewaakt de optometrist de 
gezondheid van de ogen van mensen met chro-
nische aandoeningen die het risico op oogziektes 
vergroten, zoals diabetes of glaucoom.

Verder hebben 320.000 mensen in Nederland  
een visuele beperking, waarvan 70% vermijdbaar 
is. Het gaat hier om refractieafwijkingen of andere 
oogziekten die te voorkomen of te behandelen 
zijn.  De totale hoeveelheid mensen met een 
visuele beperking in Nederland is naar verwacht-
ing in 2020 met 35% toegenomen in vergelijking 
met 2010.
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Wist u dat kinderen tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar wel bij een 
optometrist, maar niet bij een opticien terecht kunnen? 

nee!ja!
15%

85%

Vindt u dat een consult van een optometrist vergoed moet 
worden door een zorgverzekering? 
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Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Pearle Benelux door 
Kien onder 1000 Nederlanders. Percentrages zijn afgerond.

Factsheet optometrie Pearle Opticiens
De meest voorkomende oogafwijkingen in Nederland zijn: 

Correctiebehoevend  
60% van de Nederland-

ers heeft een bril (of 
contactlenzen) nodig.

2

4 5

31
 Cataract 

140.000 mensen krijgen 
last van ‘grijze staar’, een 

vertroebeling van de ooglens.

 Leeftijdsgebonden macula degeneratie
100.000 mensen lijden aan slijtage van 

de macula, het gedeelte van het netvlies 
dat zorgt voor scherp zicht.

Diabetische retinopathie 
50.000 diabetespatiënten hebben 

last van deze aandoening die 
kan leiden tot blindheid.

Glaucoom 
40.000 mensen lijden aan wat ook wel ‘groene staar’ wordt 
genoemd. De druk in de oogbol neemt toe en dat leidt tot 

blinde vlekken en in het meest extreme geval tot blindheid.

Oogzorg en zorgverzekering
Per 1 januari 2010 kunnen zorgaanbieders een integraal tarief declareren voor onder andere diabe-
tespatiënten. Daardoor is het eenvoudiger geworden screening op oogafwijkingen bij diabetes uit 
te laten voeren bij een optometrist. In dit geval worden de kosten vergoed. In andere gevallen wordt 
het optometrisch onderzoek meestal niet vergoed. Pearle Opticiens pleit ervoor dit te veranderen en 
optometrie wel op te nemen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Optometrie in het 
basispakket van de zorgverzekering is niet alleen goed voor mensen met oogklachten, maar ook voor 
de zorgverzekeraars. Het gaat ze namelijk geen geld kosten, maar juist besparen. Een consult bij de 
optometrist is aanzienlijk goedkoper dan een afspraak bij de oogarts. Als een afspraak met de oogarts 
noodzakelijk is, verwijst de optometrist door. Omdat dan vaak al duidelijk is wat eraan scheelt, kunnen 
mensen veel sneller en gerichter geholpen worden.

Vraag en aanbod in de oogzorg
Naar verwachting neemt de vraag naar specifieke  
optometrische zorg steeds verder toe door de vergrijzing 
en bijbehorende ouderdomsaandoeningen. Daarnaast 
meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) dat bij ongewijzigd beleid het aantal mensen met 
gediagnosticeerde diabetes naar verwachting verdub-
belt naar 1,3 miljoen in 2025. Het is voor deze groep 
uitermate belangrijk regelmatig de ogen te laten  
 controleren op diabetische retinopathie en glaucoom – 
een uitgelezen taak voor de optometrist. 

*Onderzoek uitgevoerd door Pearle Benelux onder 1000 Nederlanders. 

Verwijzing 
door opticien

Afspraak 
op eigen initiatief

Verwijzing door oogarts 

Verwijzing door huisarts
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