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OPTOMETRIST HELPT WACHTTIJD OOGARTS VERKORTEN 

Meer dan 50% van de Nederlanders is onbekend met optometrie 

 
De wachttijd voor een consult bij de oogarts in een Nederlands ziekenhuis loopt soms op tot wel 
twaalf weken. En dat terwijl 75 procent van de mensen die een oogarts bezoekt direct bij de 
optometrist terecht kan. Uit onderzoek blijkt echter dat meer dan de helft van  alle Nederlanders 
niet weet wat een optometrist is of doet *.  
 
Toekomst van de oogzorg 
Optometrie wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse oogzorg. Dit heeft onder meer te maken 
met de vergrijzing en de oplopende wachttijden bij de oogarts.  
 

Wat doet de optometrist nu eigenlijk? 
Optometrist Elizabeth Vukovic van Pearle Opticiens in Rotterdam legt uit:  “De 
opticien kijkt hoe goed een oog is. De optometrist doet uitgebreide oogmetingen 
en onderzoekt de gezondheid van het oog, zoals het netvlies en hoornvlies.  Zo 
kunnen oogafwijkingen en oogziektes zoals staar en glaucoom (een verhoogde 
oogdruk) worden geconstateerd en regelmatig  is een bezoek aan de oogarts niet 
nodig. Daarnaast kunnen optometristen de ogen van kinderen vanaf zes jaar 
testen. Het uitvoeren van een oogtest bij jonge kinderen vraagt om meer 

ervaring en deskundigheid. Een gewone opticien is hiervoor niet opgeleid. De optometrist wel. Bijna 
85% van de Nederlanders is hiervan niet op de hoogte. Een afspraak maken met de Pearle 
optometrist is zo gebeurd. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, in tegenstelling tot een bezoek 
aan de oogarts, en de afspraak kan altijd binnen een week plaatsvinden.“ 

 
Een optometrie consult wordt momenteel nog niet vergoed door de zorgverzekering. Wanneer de 
ondervraagden wordt uitgelegd wat een optometrist doet, vindt 80 procent van de Nederlanders dat 
een consult aan een optometrist vergoed moet worden. 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. Pearle is al enige tijd in gesprek 
met zorgverzekeraars over het opnemen van optometrie in de basisverzekering.  
 
Een leven lang goed zien 
Pearle wil de oogzorg toegankelijker maken voor haar klanten. Voor jong en oud. Daarom biedt 
Pearle haar klanten, naast gediplomeerde opticiens en contactlensspecialisten, ook deskundige 
optometristen in twintig vestigingen verspreid over Nederland. Een consult bij de optometrist is aan 
te raden bij een verscheidenheid aan oogproblemen zoals plotseling slecht zicht, hoofdpijn of pijn 
aan de ogen. Wie een bril draagt, doet er goed aan om de ogen elk jaar, en bij contactlenzen elk half 
jaar, te laten meten en controleren. Mochten er op dat moment andere afwijkingen blijken te zijn, 
dan kan de opticien meteen een afspraak maken met één van de Pearle optometristen. Indien 
oogproblemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden, is blijvende schade aan de ogen vaak 
te voorkomen of beperkt. De optometrische zorg bij Pearle is laagdrempelig. Een afspraak kan heel 
eenvoudig via de Pearle opticien of via www.pearle.nl worden gemaakt. Het onderzoek vindt plaats 
in een aparte onderzoeksruimte met speciale apparatuur binnen de winkel. Bij Pearle Opticiens 
wordt het optometrisch consult op dit moment nog tegen een kleine vergoeding aangeboden.  



 
* Onderzoek uitgevoerd door Kien, in opdracht van Pearle Opticiens, onder 1000 Nederlanders.  
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