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Samenvatting 

In het kader van de herziening van de Richtlijn Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar 

in 2009, is een set prestatie-indicatoren ontwikkeld. Met de set prestatie-indicatoren kan 

in de toekomst het gebruik van de richtlijn op organisatieniveau en op landelijk niveau 

gemonitord worden. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de indicatoren 

was om de administratieve last voor organisaties zo beperkt mogelijk te houden door 

een beknopte set te formuleren en aansluiting te zoeken bij bestaande 

registratiesystemen.  

Om al in een vroeg stadium draagvlak voor de indicatoren te creëren, is het JGZ veld 

betrokken bij de ontwikkeling. In twee bijeenkomsten is met een werkgroep een set van 

conceptindicatoren geformuleerd. Hiertoe zijn allereerst door experts de kernelementen 

van de richtlijn gedefinieerd op basis waarvan de werkgroep indicatoren heeft 

geformuleerd. De conceptindicatoren zijn vervolgens in een brede commentaarronde 

aan 18 experts voorgelegd. Het daadwerkelijk uitvragen van de gegevens viel buiten de 

scoop van dit project. 

Door de werkgroep werden 11 conceptindicatoren geformuleerd rondom vijf essentiële 

onderdelen van de richtlijn, namelijk: het gebruik van de Landolt C kaart, de volledige 

uitvoering van het VOV onderzoek, het tijdig herhalen van de visusbepaling na 

mislukte of twijfelachtige bepaling, de uitvoering van de visusbepaling bij kinderen met 

een verstandelijke beperking, en de terugrapportage na verwijzing. Na de 

commentaarronde zijn de 11 conceptindicatoren aangepast en is er één indicator 

toegevoegd. Hiermee ontstond een definitieve set van 12 procesindicatoren. Zeven van 

deze indicatoren zijn van toepassing op de JGZ 0-4 jaar en acht zijn van toepassing op 

de JGZ 4-19 jaar. Om de indicatoren te kunnen meten dienen zowel JGZ 0-4 

organisaties als JGZ 4-19 organisaties 11 gegevens te registreren. De registratie van 

deze gegevens kan gedaan worden via het digitale dossier JGZ. 
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 1 Inleiding 

In het kader van de herziening van de Richtlijn Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar 

in 2009, is een set prestatie-indicatoren voor de richtlijn ontwikkeld. Dit is gedaan in 

opdracht van ZonMw. Met de set prestatie-indicatoren kan in de toekomst het gebruik 

van de richtlijn op organisatieniveau en op landelijk niveau gemonitord worden. De 

indicatorenset is daarmee een instrument dat direct ondersteunend is aan de landelijke 

implementatie van de richtlijn.  

Organisaties krijgen via de indicatoren kwaliteitsinformatie over de uitvoering van het 

eigen visusonderzoek. Deze informatie geeft hen inzicht in de mate waarin ze in staat 

zijn om adviezen uit de richtlijn uit te voeren. Organisaties kunnen met de indicatoren 

hun eigen prestaties vergelijken in de tijd en daarnaast ook hun prestaties vergelijken 

met andere organisaties. Dit laatste biedt – wanneer dit openbaar gebeurt - een kans om 

van elkaars werkwijze te leren.  

Op landelijk niveau zal de indicatorenset inzicht verschaffen in de mate waarin het JGZ 

veld in staat is om volgens de richtlijn te werken.  

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de indicatoren was om de 

administratieve last voor de JGZ organisaties zoveel mogelijk beperkt te houden. Om 

dit te realiseren werd gestreefd naar een indicatorenset van relatief beperkte omvang en 

werd zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande registratiesystemen (de basisdataset van 

het digitale dossier JGZ). Daarnaast was het belangrijk om het veld bij de ontwikkeling 

van de indicatoren te betrekken, zodat al in een vroeg stadium draagvlak voor de set 

gecreëerd werd.  
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 2 Doelstelling  

De doelstelling van het project was de ontwikkeling van een set indicatoren waarbij 

rekening gehouden werd met de volgende zaken: 

 de set heeft beperkte omvang en is daardoor in de praktijk hanteerbaar (± vijf 

indicatoren) 

 de indicatoren maken zichtbaar hoe de toepassing van de richtlijn verloopt en wat 

de effecten van de richtlijn zijn 

 de set bestaat uit procesindicatoren en – indien mogelijk – ook uitkomstindicatoren 

(naar het klassieke onderscheid van Donabedian 1966)
1
 

 bij de formulering van de indicatoren wordt gebruik gemaakt van het AIRE 

instrument (Appraisal of Indicators through Research and Evaluation, de Koning 

e.a. 2006; zie Bijlage A) 

 de indicatoren sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande registratiesystemen 

 de indicatoren worden binnen het veld getoetst op haalbaarheid voor wat betreft de 

gegevensverzameling 

 de indicatoren worden gevalideerd via een expertronde  

 de indicatoren worden afgestemd met bestaande indicatoren zoals die van de 

Inspectie 

De concrete uitvraag van indicatorgegevens viel buiten de scoop van dit project.   

                                                         
1
 Donabedian onderscheidt structuur, proces en uitkomstindicatoren. Deze indicatoren vertegenwoordigen 

respectievelijk informatie over de beschikbare middelen, informatie over het verloop van het zorgproces en 

informatie over de effecten van het zorgproces. 
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 3 Methode 

De ontwikkeling van de indicatorenset vond plaats in vier fasen. Allereerst de fase van 

deskresearch en voorbereiding op de werkgroepbijeenkomsten. Vervolgens de fase van 

de werkgroepbijeenkomsten. Daarna de fase van validatie door experts, en tot slot de 

fase waarin de haalbaarheid van de gegevensverzameling in het veld werd getoetst.  

Hieronder wordt beschreven welke activiteiten in ieder van de ontwikkelfasen zijn 

uitgevoerd. 

3.1 Fase 1: Deskresearch en voorbereiding op de werkgroepbijeenkomsten 

Deze fase had drie doelen:  

a) het formeren van de Werkgroep Indicatoren;  

b) het vaststellen van geschikte onderwerpen voor de indicatoren;  

c) het inventariseren van de informatie in bestaande gegevensbronnen (basisdataset 

van het digitale dossier JGZ, JIS, integrale (papieren) dossiers JGZ, prestatie-

indicatoren Inspectie en Monitor Jeugdgezondheid). 

 

Ad a) 

Voor het formeren van een Werkgroep Indicatoren vond een werving via de 

koepelorganisaties plaats. De werkgroep bestond uiteindelijk uit zes JGZ medewerkers 

(1 arts 0-4 jaar, 2 artsen 4-19 jaar, 1 nurse practitioner 0-4 jaar, 2 assistenten 4-19 jaar). 

De werkgroepleden ontvingen hiervoor een kleine financiële compensatie.  

 

Ad b) 

Om te komen tot de belangrijkste onderwerpen voor de indicatoren is de 

conceptrichtlijn als uitgangspunt genomen. Drie TNO medewerkers (waaronder 2 

samenstellers van de richtlijn) hebben onafhankelijk van elkaar alle adviezen uit de 

samenvatting geselecteerd. Dit leverde in totaal 37 adviezen (kernelementen van de 

richtlijn) op. Deze kernelementen worden weergegeven in Bijlage B. De 

werkgroepleden kregen ter voorbereiding op de werkbijeenkomsten de opdracht om 

voor de 37 kernelementen een top vijf te bepalen op basis van de belangrijkheid voor de 

kwaliteit van het visusonderzoek. 

 

Ad c) 

In de eerste fase van het ontwikkelproces is daarnaast ook een inventarisatie gemaakt 

van de bestaande gegevensbronnen. Er is gekeken op welke wijze organisaties gegevens 

in (locale) registratiesystemen registreerden. Hierbij bleek dat nog veelvuldig gebruik 

wordt gemaakt van het papieren dossier. Echter, omdat binnen afzienbare tijd het JGZ 

werkveld wordt geacht met het digitale dossier JGZ te werken, is voor de formulering 

van de indicatoren vooral rekening gehouden met de gegevens die in de basisdataset 

van het landelijke digitale dossier JGZ worden opgenomen. Tot slot is gekeken in 

hoeverre bepaalde indicatoren al beschikbaar waren. De Inspectie voor de 

Gezondheidszorg heeft bijvoorbeeld in 2009 een indicatorenset ontwikkeld voor het 

toezicht op de openbare gezondheidszorg waarin indicatoren voor visus zijn opgenomen 

(2009). In de Monitor Jeugdgezondheid bleken geen indicatoren voor visus opgenomen 

te zijn. 
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 3.2 Fase 2: Werkgroepbijeenkomsten 

Het doel van deze fase was samen met de Werkgroep Indicatoren te komen tot een 

conceptset van indicatoren. Hiertoe werden twee bijeenkomsten van een dagdeel 

georganiseerd. In de eerste werkgroepbijeenkomst is geïnventariseerd welke prioriteiten 

de zes werkgroepleden aan ieder van de kernelementen toekenden. Op basis hiervan 

ontstond een prioriteitenlijst van kernadviezen. 

Vervolgens is voor deze adviezen gebrainstormd over de mogelijkheden die ze voor het 

formuleren van indicatoren boden. Bij deze discussie waren de twee belangrijkste 

uitgangspunten: relevantie voor de kwaliteit van zorg en verbeterpotentieel voor de 

organisaties. In deze fase werd nog geen rekening gehouden met eventuele beperkingen 

in de registratie of het feit dat voor bepaalde onderwerpen al indicatoren geformuleerd 

waren (door de Inspectie).  

In de tweede werkbijeenkomst is de uiteindelijke conceptset geformuleerd. Hierbij werd 

het AIRE instrument als toets gebruikt (zie Bijlage A). Met dit instrument werd iedere 

indicator op een aantal items beoordeeld: a) beschrijving van doel, relevantie, 

organisatorische verband waarop de indicator betrekking heeft; b) betrokkenheid van 

belanghebbenden; c) wetenschappelijk bewijs (voor zover mogelijk); d) verdere 

onderbouwing, formulering en gebruik.  

3.3 Fase 3: validatie door experts 

Het doel van deze fase was het toetsen van het belang van de indicatoren bij een bredere 

groep deskundigen. Hiertoe zijn 18 personen per mail aangeschreven met de vraag om 

commentaar te geven op de conceptindicatoren. Benaderd werden JGZ zorgverleners 

(artsen en verpleegkundigen 0-4 jaar en 4-19 jaar) en vertegenwoordigers van relevante 

(koepel)organisaties (AJN, V&VN Jeugd, RIVM/CJG, AcitZ, GGD Nederland, IGZ). 

Deze personen hebben voor ieder van de indicatoren een cijfer gegeven voor a) de 

relatie die de indicator had tot de kwaliteit van zorg, b) het verbeterpotentieel en c) de 

haalbaarheid van de gegevensverzameling. Daarnaast konden ze hun cijfers toelichten. 

Van de 18 aangeschreven personen hebben 12 personen (tweederde) de indicatoren van 

commentaar voorzien. Op basis hiervan is de set bijgesteld.  

3.4 Fase 4: praktijktoets op haalbaarheid 

Hoewel met de indicatoren wordt aangesloten bij de basisdataset van het digitale 

dossier JGZ, is het op dit moment (nu veel organisaties nog in een overgangsfase zitten 

van het gebruik van het papieren dossier naar het digitale dossier) nog van groot belang 

om na te gaan of de gegevens ook daadwerkelijk uit de registratiesystemen te halen zijn. 

De verschillende leveranciers van het digitale dossier bouwen standaard de basisdataset 

in, maar dat wil nog niet zeggen dat de indicatorgegevens ook altijd makkelijk uit de 

systemen te halen zijn. Soms moeten gegevens gekoppeld worden, waarvoor specifieke 

aanpassingen nodig zijn.  

De zes leden van de werkgroep Indicatoren hebben binnen de eigen organisaties 

nagezocht in hoeverre de indicatorgegevens daadwerkelijk uit de elektronische 

registratiesystemen te halen waren. Dit leverde per indicator achtergrondinformatie op 

over de haalbaarheid voor de landelijke gegevensverzameling. Naar aanleiding van deze 

informatie is bij sommige indicatoren een extra toelichting opgenomen ten aanzien van 

de gegevensverzameling.  
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 4 Resultaten 

Hieronder worden de resultaten van de vier ontwikkelfasen beschreven. Allereerst 

wordt de voorselectie van indicatoronderwerpen beschreven. Vervolgens komen de 

conceptindicatoren van de Werkgroep Indicatoren aan de orde. Bij de beschrijving van 

de conceptindicatoren is het commentaar van de experts (uit de expertronde) 

toegevoegd. Dit is in sommige gevallen een beknopte versie van het originele 

commentaar. In de laatste paragraaf worden de definitieve indicatoren beschreven. Dit 

wordt gedaan in zogenaamde indicatorframes. Hierin is per indicator opgenomen: het 

thema waarop de indicator betrekking heeft, de indicatorbeschrijving, de teller en 

noemer (voor de berekening van percentages), de bron waaruit de gegevens moeten 

worden gehaald, en een eventuele toelichting. In de toelichting worden definities en 

extra uitleg gegeven. Daarnaast wordt ook aangegeven of de indicator (in dezelfde of 

iets andere vorm) door de Inspectie wordt opgevraagd. Verder wordt voor sommige 

indicatoren naar aanleiding van de praktijktoets aangegeven welke aandachtspunten 

bestaan voor de gegevensverzameling.  

4.1 Voorselectie van indicatoronderwerpen 

In Tabel 1 worden de 19 kernelementen weergegeven die volgens de Werkgroep 

Indicatoren prioriteit hadden. Voor ieder van de kernelementen werd aangevinkt hoe 

vaak de werkgroepleden het kernelement in de top vijf hadden gezet. Dit leverde per 

kernelement een puntentelling op (zie kolom 4).  

Op basis van deze puntentelling is met de werkgroep gediscussieerd over de 

geschiktheid van de kernelementen voor het formuleren van een indicator. Bij het 

beoordelen van de geschiktheid werd gekeken naar twee zaken: a) of het onderwerp 

überhaupt meetbaar was, en b) of het onderwerp – conform de opdracht - informatie 

bood over het proces en de uitkomsten van de zorg. In totaal werden zeven 

kernelementen geschikt gevonden. Deze kernelementen zijn uitgewerkt tot 

conceptindicatoren.  
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 Tabel 1: kernelementen, puntentoekenning en wel/niet uitwerking tot indicator 
 Thema Kernelement Punten Wel / niet 

uitgewerkt 

1 Uitvoering 
onderzoek 

Bij kinderen > 3.5 jaar voor visusbepaling Landolt-C 
kaart gebruiken 

4 Ja 

2 Te gebruiken 
onderzoeken en 
leeftijden 

Bij kinderen < 3.0 jaar viermaal het VOV-onderzoek 
uitvoeren op de volgende leeftijden: 1-2 mnd, 3-4 mnd, 
6-9 mnd, 14-24 mnd 

2 Ja 

3 Te gebruiken 
onderzoeken en 
leeftijden 

Bij kinderen > 6.0 jaar, visusbepaling verrichten op 
indicatie (klachten of twijfel over het zien, scheelkijken, 
het schoolbord niet meer kunnen lezen, hoofdpijn of 
leerproblemen) 

2 Nee 

4 Te gebruiken 
onderzoeken en 
leeftijden 

Onderzoek naar kleurzinstoornissen verrichten op 
indicatie (twijfels of klachten van ouders, kinderen zelf 
of de school), bij voorkeur pas in het voortgezet 
onderwijs (ivm betrouwbaardere resultaten) 

2 Nee 

5 Uitvoering 
onderzoek 

Bij visusbepaling met behulp van de Landolt-C kaart, 
beide ogen doortesten tot 1,0 

2 Nee 

6 Uitvoering 
onderzoek 

Bij kinderen > 3.0 jaar aandacht besteden aan: 
uitwendig aspect oog, pupil, pupilreacties, oogstand en 
binoculaire volgbewegingen, wanneer de uitslag van de 
visusbepaling er aanleiding toe geeft 

2 Nee 

7 Controle en 
verwijzing 

Bij kinderen < 5.0 jaar, waarbij de uitslag van de 
visusbepaling twijfelachtig is, het onderzoek herhalen 
binnen 3 maanden 

2 Ja 

8 Follow up Bij terugrapportage door de orthoptist de uitslag van de 
verwijzing noteren in het dossier 

2 Ja 

9 Risicogroepen Bij kinderen met een verstandelijke beperking (kinderen 
in het speciaal onderwijs) een betrouwbare 
visuswaarde bepalen, zonodig met aangepaste 
methoden (LH-crowded optotypenboekje) 

2 Ja 

10 Risicogroepen Kinderen met een verstandelijke beperking, bij wie het 
niet mogelijk is om in de JGZ een betrouwbare 
visuswaarde te verkrijgen, verwijzen naar de orthoptist 
voor verder onderzoek 

2 Ja 

11 Uitvoering 
onderzoek 

De onderzoekscondities voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals beschreven in de richtlijn 

1 Nee 

12 Uitvoering 
onderzoek 

Bij kinderen > 3.5 jaar vaststellen of score op 
visusbepaling voldoende, onvoldoende of twijfelachtig 
is (met behulp van de Landolt-C kaart) 

1 Nee 

13 Controle en 
verwijzing 

Bij kinderen > 5.0 jaar, waarbij de uitslag van de 
visusbepaling twijfelachtig is, het onderzoek herhalen 
binnen 6 maanden 

1 Ja 

14 Controle en 
verwijzing 

Kinderen < 10 jaar, waarbij de uitslag van de 
visusbepaling onvoldoende (of bij herhaling 
twijfelachtig) is, verwijzen naar de orthoptist 

1 Nee 

15 Follow up Als 6 maanden na de verwijzing geen bericht is 
ontvangen van de orthoptist, informeren bij de ouders 
naar de reden daarvan 

1 Nee 

16 Follow up Als ouders geen gevolg hebben gegeven aan de 
verwijzing, (opnieuw) informatie verstrekken over het 
belang van de verwijzing en zonodig een nieuwe 
verwijsbrief schrijven 

1 Nee 

17 Risicogroepen Bij pre- en dysmature kinderen na overdracht van de 
zorg aan het consultatiebureau bijhouden welke 
adviezen zijn gegeven over controle van het visuele 
systeem (jeugdarts) 

1 Nee 

18 Risicogroepen Bij kinderen met een verstandelijke beperking, op basis 
van anamnestische aanwijzingen en observatie van het 
gedrag van een kind een oordeel vormen over de 
mogelijke aanwezigheid van cerebrale visuele 
stoornissen 

1 Nee 

19 Risicogroepen Bij kinderen met een belaste familieanamnese (hoge 
myopie, ernstige hypermetropie, anisometropie, 
amblyopie, astigmatisme, strabismus), het normale 
screeningsprogramma volgen, met extra aandacht in 
het geval van twijfel of bij een moeilijk te onderzoeken 
kind 

1 Nee 
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 4.2 Van kernelement naar indicator 

De overgebleven zeven kernelementen hebben betrekking op vijf thema’s, namelijk: het 

gebruik van de Landolt C kaart, de uitvoering van het VOV onderzoek, de herhaling 

van de visusbepaling bij een twijfelachtige uitslag, de visusbepaling bij kinderen met 

een verstandelijke beperking en de follow up van de verwijzing. Voor deze vijf thema’s 

zijn in totaal 11 conceptindicatoren geformuleerd. Bij een enkel kernelement is bij de 

formulering van de indicator voor een iets andere invulling gekozen. Dit was aan de 

orde bij het kernelement over de follow up. Naast het noteren van de terugrapportage in 

het dossier (het kernelement dat men belangrijk vond), wilde men ook inzicht krijgen in 

óf er teruggerapporteerd werd. Verder is soms om praktische redenen gekozen voor het 

groeperen van bepaalde gegevens. Dit gold voor het kernelement over de uitvoering van 

het VOV onderzoek, dat uitgevoerd dient te worden bij 1-2 maanden, 3-4 maanden, 6-9 

maanden en 14-24 maanden. Hier zijn bepaalde leeftijdsgroepen samengevoegd, maar 

is er ook voor gezorgd dat informatie over de jongere kinderen behouden blijft.  

De 11 conceptindicatoren zijn dusdanig geformuleerd dat ze een retrospectieve 

afspiegeling vormen van de verleende zorg over een bepaalde tijdsperiode. Hiervoor is 

zoals gebruikelijk een tijdsperiode van één jaar gekozen (het afgelopen jaar). De 

contactmomenten waarover gegevens verzameld worden, dienen binnen deze 

tijdsperiode te vallen.  

4.3 Beschrijving van de conceptindicatoren 

Hieronder worden de conceptindicatoren beschreven. Bij sommige indicatoren was het 

nodig om een korte toelichting toe te voegen zodat eindgebruikers geholpen worden bij 

de interpretatie en de gegevens. Bij ieder van de indicatoren is het commentaar van de 

deskundigen toegevoegd. Ook wordt aangegeven met welk cijfer (gemiddelde) de 

indicator door de 11 deskundigen werd beoordeeld voor a) de relatie tot de kwaliteit van 

zorg, b) het verbeterpotentieel en c) de haalbaarheid van de gegevensverzameling. 

4.4 Landolt-C kaart 

Het gebruik van de Landolt-C kaart was bij de introductie van de vorige versie van de 

richtlijn een nieuw element dat in de praktijk voor veel knelpunten zorgde (Fleuren e.a. 

2006). De Landolt-C kaart wordt ook op dit moment nog niet door alle organisaties (op 

alle locaties) gebruikt. Wanneer de kaart wel in gebruik is, heeft dat vaak veel voeten in 

de aarde gehad. Daarnaast is de uitvoering van het onderzoek met de Landolt-C kaart 

soms lastig. Niet alle kinderen begrijpen wat de bedoeling is. In dat geval wordt 

teruggegrepen op de APK (TOV kaart). 

 

Beschrijving % kinderen > 3.5 jaar waarbij de Landolt-C kaart is gebruikt voor de visusbepaling 

4.4.1 Weergave van het commentaar van deskundigen 

 JGZ organisaties komen steeds meer over de brug met betrekking tot meer exactere 

uitslag visuswaarden. Toch valt er nog veel te verbeteren. 

 Er wordt altijd gestart met de Landolt C kaart. Dit gaat bij kinderen > 4 jaar bijna 

altijd goed, tenzij er ontwikkelingsproblemen zijn. 

 Op CB meestal APK-TOV kaart in verband met leeftijd; vanaf 4 jaar wel Landolt C 

bij GGD. 

 Maximum leeftijd noemen? Vanaf 7 jaar minder interessant. In organisatie groot 

verbeterpotentieel; nu polaroidtest en op indicatie Landolt C. Landelijk gezien ook 

verbeterpotentieel, omdat test nog niet overal wordt uitgevoerd. 
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  In de organisatie zal dit ongeveer 25% zijn, omdat er consulten zijn die met 3,3 jaar 

worden afgerond. Veel andere collegae gebruiken op die leeftijd APK. Ook is op 

vele CB’s nog geen lichtbak. 

 Is ooit onderzocht of visusbepaling met Landolt C betere resultaten oplevert dan 

APK-TOV voor deze leeftijd? De test wordt als moeilijk ervaren voor kinderen (zie 

Ramses onderzoek voor de voorspellende waarden van de Landolt C ten opzichte 

van de APK-TOV); vooral door de moeite die kinderen op deze leeftijd nog hebben 

met het onderscheid tussen rechts en links (zie pedagogische literatuur), krijg je 

veel fout positieven, mislukte metingen en een enorme tijdsinvestering die op het 

CB niet haalbaar is. 

 Gegevensverzameling is via EKD zeer haalbaar (gebruikte kaart moet worden 

aangegeven). In ID-JGZ lastiger. Is bekend hoeveel kinderen gemist worden omdat 

ze met een APK-TOV gescreend worden in plaats van Landolt C? 

 Gegevensverzameling is haalbaar als het EKD is ingevoerd. In principe staan beide 

gegevens in het EKD (BDS), echter niet alle pakketten zijn even 

gebruikersvriendelijk om gegevens uit te halen. Wat betreft de relatie tot de 

kwaliteit van zorg: hoeveelheid opgespoorde kinderen was in de eigen organisatie 

met de Lea Hyvarinen goed, terwijl de Landolt C meer herhalingsonderzoeken geeft 

(ook een aspect van kwaliteit!). 

 De Landolt C kaart bij zo veel mogelijk kinderen > 3,5 jaar gebruiken is geen doel 

op zich. Het doel is het vroegtijdig opsporen van visuele stoornissen en de Landolt 

C is daarbij een middel. Belangrijk is wat er vervolgens mee gedaan wordt.  

 Percentage kan van verschillende factoren afhankelijk zijn. Zegt het iets over de 

kinderen of over de uitvoerende artsen? Dit is niet af te leiden (denk hierbij aan het 

verschil in wijken). 

 Verbeterpotentieel: veel kinderen (3 jr/9mnd) krijgen nog de APK-TOV; er komen 

nog veel breuken langs bij overgedragen dossiers. Praktijkervaring: Landolt-C toch 

regelmatig (te) moeilijk; vraagt te lange concentratie van jonge kinderen (geen 

boeiende test). Benieuwd naar de reden waarom APK-TOV nog veel gebruikt wordt 

bij deze groep; omdat Landolt-C te moeilijk is? Of spelen andere factoren mee 

(bijvoorbeeld te weinig uitvoeringstijd)? Neem aan dat het er bij deze indicator om 

gaat dat Landolt-C gebruikt en gelukt is? Is de aanname dan dat de rest met APK-

TOV is gebeurd? Kan ook LH crowded optotypenboekje zijn (en dat is goed!).  

 Tijdrovend. Bij afname spelen de intelligentie en afkomst van het kind een rol. 

Kinderen van niet westerse afkomst vinden het moeilijker en zijn meer verlegen 

met deze opdracht; plaatjes vinden ze leuker. Wijk met lage SES is deze test veel 

moeilijker af te nemen. 

 

Gemiddeld cijfer voor relatie tot kwaliteit zorg: 7,6 

Gemiddeld cijfer voor verbeterpotentieel: 7,7 

Gemiddeld cijfer voor haalbaarheid: 7,9 
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4.5 VOV-onderzoek 

Bij kinderen jonger dan 3 jaar is het nog niet mogelijk om een visusbepaling te doen. 

Om amblyogene factoren toch zo vroeg mogelijk op te sporen wordt bij deze groep het 

VOV onderzoek uitgevoerd. Het VOV onderzoek dient uitgevoerd te worden bij 

kinderen op de leeftijd van 1-2 maanden, 3-4 maanden, 6-9 maanden en 14-24 

maanden. 

 

Beschrijving a) % kinderen ≤ 9 maanden dat driemaal het VOV-onderzoek heeft gehad 

b) % kinderen tussen 14 en 24 maanden dat het VOV-onderzoek heeft gehad 

4.5.1 Weergave van het commentaar van deskundigen 

 Circa 97% van de kinderen die in het eerste levensjaar op het CB komen zouden 

allen VOV regulier moeten kunnen ondergaan conform Van Wiechen. Met 

betrekking tot oudere leeftijdsgroep: onderzoek in deze leeftijdscategorie blijkt in 

verband met de ontwikkeling van het kind soms moeilijk te zijn. Regulier bezoek 

van het kind op deze leeftijd neemt af. 

 Belangrijk. Verbeterpotentieel lastig in te schatten ivm eigen werkveld binnen JGZ 

4-19, maar naar schatting laag, omdat dit al goed wordt gedaan overal. 

 Voor de jongere leeftijdsgroepen zal dit percentage ongeveer 80% zijn; het is niet 

na te gaan of ieder kind het VOV onderzoek ook echt krijgt, omdat dit niet uit de 

dossiers te halen is (wordt niet als zodanig genoteerd). Vermoedelijk voeren alle 

collegae het onderzoek uit, dus het verbeterpotentieel is laag (cijfer 6). Bij de 

oudere leeftijdsgroep wordt het VOV onderzoek naar schatting bij 90% van de 

kinderen uitgevoerd (bij een opkomst van 95%). Niet-verschijners missen 

onderzoek; de indruk bestaat dat alle collegae het onderzoek uitvoeren. Wel is het 

zo dat wanneer het niet lukt, er niet altijd een adequate herhaalafspraak wordt 

gemaakt. 

 Dit onderzoek is zinvol en goed te doen. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat 

het zin heeft. Bij oudere leeftijdsgroep: geeft deze indicator nog wel aanvullende 

info ten opzichte van de indicator bij de jongere leeftijdsgroepen? Als de kinderen 

gezien zijn op de reguliere momenten, dan zou het percentage ongeveer 100% 

moeten zijn.  

 Door EKD kan registratie verbeteren afhankelijk van de vorm van de applicatie. 

 De relatie tot kwaliteit van zorg is laag beoordeeld (cijfer 3); tijdens recent congres 

bleek dat het niet nodig was om dit onderzoek zo regelmatig te herhalen (geen 

wetenschappelijke onderbouwing gelezen). [betrof niet de Nederlandse situatie] Er 

is verbeterpotentieel, maar het moet wel zinnig zijn. Binnen de organisatie wordt 

het minder vaak uitgevoerd, maar dit wordt begeleid met goed onderzoek en het 

gebeurt met toestemming van de Inspectie. 

 Toevoegen: ‘volledig uitgevoerd VOV’? Het is niet altijd mogelijk om monoculair 

onderzoek uit te voeren in verband met gedrag van het kind).  

 Verbeterpotentieel: laag, omdat het VOV naar inschatting ook gebeurt bij deze 

groepen. Tijdens eigen CB werkzaamheden in (ver) verleden, werd dit nooit 

overgeslagen. De indruk bestaat dat dit op CB ook goed gebeurt; staat netjes 

ingevuld altijd op integraal dossier. 

 

Gemiddeld cijfer voor relatie tot kwaliteit zorg: 8,3 en 8,1 

Gemiddeld cijfer voor verbeterpotentieel: 6,9 en 6,1 

Gemiddeld cijfer voor haalbaarheid: 8,4 en 8 
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 4.6 Herhaling visusbepaling  

Het is van belang dat bij een twijfelachtige uitslag van de visusbepaling het onderzoek 

binnen een bepaalde termijn herhaald wordt. Hiermee wordt voorkomen dat het kind 

onnodig lang aan eventuele amblyogene factoren blootgesteld wordt. De kans op een 

succesvolle behandeling is groter naarmate de blootstelling aan amblyogene factoren 

korter is. De termijn van 3 maanden bij kinderen jonger dan 5 jaar is echter empirisch 

vastgesteld. Dit geldt eveneens voor de periode van 6 maanden bij kinderen ouder dan 5 

jaar. In de praktijk blijkt deze tijdsperiode binnen de normale bedrijfsvoering over het 

algemeen haalbaar. 

4.6.1 Weergave van het commentaar van deskundigen 

 Binnen 3 maanden controle is meestal wel te doen. Wanneer er onrust is in de 

organisatie (wisselingen van artsen e.d.) kan het zijn dat dit niet gehaald wordt. 

Oudere leeftijdsgroep: lukt bijna altijd. 

 Binnen 3 maanden herhalen lukt meestal wel op CB, maar vanaf 4 jaar is de periode 

vaak langer dan 3 maanden. 

 Eigenlijk zou je willen weten hoeveel kinderen die een afwijkende of mislukte 

visustest hadden binnen 3 maanden opnieuw gezien zijn, en hoeveel er van 

verwezen zijn ten opzichte van totaal afwijkende visus. Dan weet je of er gemiste 

afwijkende visus zijn. Dit gegeven is overigens iets minder belangrijk als indicator 

voor kwaliteit van de zorg. Als het na 4 maanden gebeurt, is dat ook al mooi (als het 

maar gebeurt). Overigens bestaat de indruk dat het overal al gebeurt (dus 

verbeterpotentieel is laag). Binnen eigen organisatie wordt meestal rond de 3 mnd 

herhaald. Haalbaar? Waarschijnlijk wel met een EKD, maar het vereist een hele 

goede registratie; als registratiegegeven heeft het momenteel minder prioriteit; er 

moeten keuzes gemaakt worden, want men kan niet alles monitoren.  

 Binnen de organisatie zou dit waarschijnlijk op ongeveer 40% uitkomen, mede 

veroorzaakt door no show van ouders; misschien zelfs wel lager. Ook 

organisatorisch is het niet altijd in te plannen. Bij oudere leeftijdsgroep: naar 

schatting 60%; organisatorisch ook beter haalbaar. 

 Goede indicator; er is een beter vervolgbeleid mogelijk. Veel kinderen worden nog 

te weinig gevolgd na een twijfelachtige uitslag en apart opgeroepen. Bij oudere 

leeftijdsgroep: wat wordt bedoeld? Het % kinderen met een herhaling na een 

onvoldoende score, ten opzichte van het onderzochte aantal met een afwijkende 

uitslag? Dan geeft het een goed beeld, zoals het nu geformuleerd is staat er dat de 

herhalingen ten opzichte van de herhalingen worden bekeken.  

 Verbeterpotentieel is mede afhankelijk van de mogelijkheid om ouders te motiveren 

om terug te komen. Soms wordt het woord “binnen” geïnterpreteerd als “over”. 

Geeft soms onnodige vertraging. 

Beschrijving a) % kinderen < 5,0 jaar waarbij in verband met een twijfelachtige 

visusbepaling de visusbepaling binnen 3 maanden herhaald is (ten 

opzichte van het aantal kinderen < 5,0 jaar waarbij de visusbepaling 

herhaald is). 

b) % kinderen > 5,0 jaar waarbij in verband met een twijfelachtige 

visusbepaling de visusbepaling binnen 6 maanden herhaald is (ten 

opzichte van het aantal kinderen > 5,0 jaar waarbij de visusbepaling 

herhaald is). 

Toelichting Bij deze indicator wordt alleen gekeken of de herhaling van het onderzoek 

binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Buiten beschouwing wordt gelaten of 

de herhaling überhaupt uitgevoerd wordt. 



 

 

 

TNO-rapport | KvL/P&Z 2009.110 | November 2009  14 / 28  

  Voor jongere kinderen: heel zinnig. Voor ouderen niet te beoordelen in verband met 

eigen werkveld in 0-4 jaar. 

 Bij een twijfelachtige testuitslag een goede indicator. Als een kind de test niet snapt, 

kan met voorbeeldkaartjes thuis geoefend worden vóór de herhaling van de 

visusbepaling. 

 Duidelijke indicator 

 Herhaling visusbepaling: in de inleiding en de indicatoren ontbreekt de leeftijd van 

5 jaar (er staat nu alleen < dan 5 en > dan 5 jaar). Belangrijke indicator mbt relatie 

tot kwaliteit van zorg. Valt zeker te verbeteren want het lukt binnen eigen 

organisatie niet goed genoeg om kinderen op tijd terug te zien. Indicator grijpt in op 

andere facetten binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: hoe is het beleid bij niet 

verschenen zonder bericht? Hoe actief en hoe snel gaat men daar achteraan? 

Wanneer ouders zelf afzeggen, komen deze dossiers soms weer onder op ‘de stapel’ 

(ouders vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg). Ook afhankelijk van werkdruk 

(nieuwe werkwijze, fusies, HPV, ziekte %), controles blijven dan soms langer 

liggen dan gewenst door ‘overmacht’. 

 

Gemiddeld cijfer voor relatie tot kwaliteit zorg: 8 en 8,3 

Gemiddeld cijfer voor verbeterpotentieel: 8,2 en 7,9 

Gemiddeld cijfer voor haalbaarheid: 7,7 en 8 

4.7 Visusbepaling bij verstandelijke beperking 

Bij kinderen met een verstandelijke beperking is het van belang dat zorgvuldig 

visusonderzoek wordt verricht, aangezien bij deze groep vaak visusbeperkingen 

optreden die het functioneren nadelig beïnvloeden. De uitvoering van het 

visusonderzoek is echter niet altijd eenvoudig. Het onderzoek kost meer tijd omdat het 

moeilijker kan zijn de medewerking van het kind te verkrijgen en deze kinderen zich 

minder goed kunnen concentreren op een taak.  

Zeker in het ZMLK onderwijs wordt vaak gedacht dat kinderen de test niet begrijpen, 

waardoor men ervoor kiest om nog enige tijd te wachten voordat een hertest gedaan 

wordt. De richtlijn adviseert om altijd eerst te starten met de Landolt-C kaart. Mocht dit 

niet lukken, dan wordt een nieuwe methode, het LH crowded symbols book 

(beschreven in een notitie van de AJN ‘Speciale zorg voor speciale kinderen’), 

geadviseerd. Deze methode is echter op dit moment nog niet landelijk 

geïmplementeerd. 
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4.7.1 Weergave van het commentaar van deskundigen 

 Veel medewerkers zullen het gebruik van de test nog niet kennen. Uit eigen 

ervaring luidt het advies (in tegenstelling tot de richtlijn): ‘kijk eerst naar de 

ontwikkelingsleeftijd van het kind, alvorens een definitieve keuze te maken welke 

visuskaart wordt gebruikt’ (kan dus zeker ook APK-TOV zijn, en dan met name 

lineair bepaald op <5 meter testafstand). T.a.v. b) Dit zal wellicht gaan verbeteren 

wanneer meer scholing en uitleg met betrekking tot goed visusonderzoek wordt 

gegeven. T.a.v. c) en d) meer bekendheid met richtlijnen (volgens protocol werken) 

zal de kwaliteit ten goede komen. 

 T.a.v. a) dit is erg afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkelleeftijd van het kind. 

Een collega op een grote ZMLK school gebruikt voor kinderen < 6 bij ongeveer 

60% het LH boekje omdat de Landolt kaart niet lukt, bij kinderen van 6-12 bij 

ongeveer 20-30%, bij kinderen boven de 12 bij minder dan 5%. T.a.v. b) wanneer 

naast de Landolt-C kaart ook het LH-boekje gebruikt wordt, kan bij de meerderheid 

een betrouwbare visus worden afgenomen. T.a.v. c) soms worden kinderen langer 

dan 6 maanden na het visusonderzoek weer gezien, mede omdat de ontwikkeling zo 

traag kan verlopen. T.a.v. d) eerst wordt nog wel zelf gecontroleerd, omdat je graag 

een betrouwbare visus wilt, en die vaak toch wel (met veel geduld en het LH-

boekje) te krijgen is. 

 LH boekje niet aanwezig; ook niet bekend. T.a.v. b) de kinderen die onder controle 

van de oogarts/orthoptiste zijn, worden binnen de organisatie niet op visus getest.  

Beschrijving a) Kan voor de visusbepaling van kinderen uit het ZMLK-onderwijs gebruik 

gemaakt worden van het LH-crowded optotypenboekje? 

a. Bij de meerderheid van de kinderen 

b. Bij de helft van de kinderen 

c. Bij een minderheid van de kinderen  

b) % kinderen uit het ZMLK-onderwijs dat in de eerste zes maanden van het 

afgelopen jaar een betrouwbare visusbepaling heeft gekregen 

c) % kinderen uit het ZMLK-onderwijs dat in de eerste zes maanden van het 

afgelopen jaar na mislukken van het onderzoek of een twijfelachtige 

uitslag een extra controle heeft gekregen 

d) % kinderen uit het ZMLK-onderwijs dat in de eerste zes maanden van het 

afgelopen jaar in verband met een onvoldoende of twijfelachtige visus is 

verwezen naar de orthoptist 

Toelichting Er is gekozen voor het toespitsen van de indicator op het ZMLK onderwijs 

omdat hierdoor de gegevens over het wel of niet slagen van visusbepalingen 

bij verstandelijk gehandicapten afgebakend worden. Bij deze groep is bekend 

dat het een probleem kan vormen.  

Voor GGD’en betreft het in de praktijk dan vaak informatie over enkele 

scholen. 

 

De periode waarover informatie gevraagd wordt is afgebakend tot een half 

jaar, omdat de gegevens vooralsnog vaak handmatig uit de dossiers gehaald 

moeten worden. Er is gekozen voor de eerste zes maanden (in plaats van de 

laatste), omdat hierdoor ook de kinderen meegenomen kunnen worden die in 

de laatste zes maanden een extra controleonderzoek hebben gekregen. 

 

Er is bewust niet gekozen voor het selecteren van een specifieke 

leeftijdsgroep, omdat de groep kinderen uit het ZMLK onderwijs geen 

standaard contactmoment heeft. De leeftijd waarop kinderen in het ZMLK 

onderwijs instromen verschilt. 
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  Het gaat om een zeer kleine groep; niet eigen werkveld. De meerwaarde van a) is 

twijfelachtig. Screening moet wel gebeuren, maar hoe dat gebeurt is van minder 

belang om te meten. Het impliceert ook dat goed moet worden vastgelegd welke 

test is gebruikt. T.a.v. b) wel belangrijk en haalbaar. T.a.v. c) zie hiervoor. Een 

controle an sich zegt niets, wel een controle na mislukte of afwijkende test. T.a.v. d) 

belangrijk om te weten of het vaker voorkomt dan bij kinderen van regulier 

onderwijs. Het is de vraag wat organisaties hier vervolgens mee kunnen. 

 Budget afhankelijk (vaak aangekaart, maar er gebeurde niets mee); ditzelfde geldt 

voor lichtbakken die nog niet op alle locaties hangen waar met een kaart gewerkt 

wordt. 

 Is onderzocht wat de meerwaarde van deze dure test is boven het gebruik van de 

Hyvarinen kaart met de bordjes die de kinderen kunnen opsteken van hetzelfde 

symbool? Dat systeem werkt prima bij de 3 jarige. Als het verstandelijk 

gehandicapte kind onder de 3 jaar functioneert, zal het LH boekje mogelijk ook niet 

begrepen worden.  

 Relatie tot kwaliteit van zorg en verbeterpotentieel niet goed te beoordelen ivm 

onbekendheid werkveld. 

 Te weinig expertise om te beoordelen. Echter, het LH boekje staat niet als zodanig 

in de BDS van het EKD en zal dus moeilijker aan te leveren zijn (alhoewel het niet 

om grote aantallen kinderen gaat). 

 Waarom bij a) geen percentage vragen? Onderdeel b) is duidelijk. Onderdeel c) is 

onduidelijk gestelde zin. Veel tekst. In de eerste 6 mnd van het afgelopen jaar 

betekent dat na het mislukte onderzoek of in het afgelopen (kalender) jaar? 

 T.a.v. b) Hoe definieer je wat een betrouwbare visusbepaling is? Geen ervaring met 

LH boekje, lastig om daar een uitspraak over te doen (haalbaarheid). T.a.v. c) geen 

makkelijke indicator om te lezen. Paar keer goed moeten lezen om te begrijpen wat 

hiermee bedoeld wordt. Bijvoorbeeld het woord ‘extra’ hoeft toch niet voor 

controle? Je krijgt een onderzoek en wanneer dat onvoldoende is krijg je een 

controle (of wordt extra consult bedoeld?).  

 

Gemiddeld cijfer voor relatie tot kwaliteit zorg: 7,4 en 7,4 en 7,3 en 7,6 

Gemiddeld cijfer voor verbeterpotentieel: 7,2 en 7,8 en 7 en 7 

Gemiddeld cijfer voor haalbaarheid: 6,5 en 8 en 7,4 en 7,7 

4.8 Follow up 

In de richtlijn wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de 

zorg bij de JGZ medewerker ligt. Deze dient zich in te spannen om het kind de zorg te 

bieden die het nodig heeft. Dit betekent dat de JGZ medewerker moet nagaan of het 

kind of de ouders een verwijsadvies hebben opgevolgd. Wanneer dit niet het geval is, 

moet de JGZ medewerker opnieuw actie ondernemen. In de praktijk blijkt dat veel JGZ 

medewerkers echter geen terugrapportage ontvangen van het oogheelkundig team 

waarnaar verwezen is. De richtlijn adviseert de JGZ medewerker om in dat geval zelf 

actie te ondernemen (dus na te gaan of het kind zorg ontvangen heeft).  

Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate terugrapportage binnen JGZ 

organisaties plaatsvindt. Wél is bekend dat sommige JGZ organisaties actiever zijn in 

het maken van afspraken over terugrapportage met de tweede lijn dan andere. Omdat de 

terugrapportage een essentiële voorwaarde vormt voor het kunnen uitvoeren van de 

zorgcoördinatie, is ervoor gekozen om ook de mate waarin terugrapportage plaatsvindt 

in de indicator op te nemen. De terugrapportage wordt soms gecompliceerd door het feit 

dat niet altijd rechtstreeks naar een orthoptist wordt verwezen, maar via de huisarts. 

Hierdoor kan de terugrapportage bij de huisarts blijven ‘hangen’. Om een beeld te 
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 krijgen van de mate waarin rechtstreeks naar de tweede lijn wordt verwezen, is ook 

hiervoor een indicator geformuleerd.  

 

Beschrijving a) % kinderen < 10 jaar waarbij 6 maanden na de verwijzing bericht is 

ontvangen van het oogheelkundig team. 

b) In hoeverre wordt er rechtstreeks verwezen (dus zonder tussenkomst van 

de huisarts): 

a. bij de meerderheid van de kinderen 

b. bij de helft van de kinderen 

c. bij de minderheid van de kinderen 

Toelichting Het gaat hier expliciet om kinderen jonger dan 10 jaar, omdat kinderen ouder 

dan 10 jaar vaak doorverwezen worden naar de opticien en van de opticien 

geen terugrapportage verwacht wordt. 

 

De indicator bij onderdeel a) lijkt erg op de indicatoren van de Inspectie. Het 

verschilt zit in het feit dat de Inspectie nagaat in hoeverre er naast de 

terugrapportage óók ook actief door de JGZ medewerker geïnformeerd is of 

het kind is aangekomen. Dit is één stap verder in het proces. Het verschil in 

uitkomsten met de Inspectie is interessant en zal uitwijzen in hoeverre die 

extra stap daadwerkelijk door de JGZ medewerkers gezet wordt. 

 

Bij onderdeel b) gaat het om alle kinderen over alle locaties van de JGZ 

organisatie.  

4.8.1 Weergave van het commentaar van deskundigen 

 Bij invoering van het EKD zal het overzicht van het hele traject van verwijzing en 

terugkoppeling makkelijker zijn na te gaan, hoewel artsen dit incidenteel al heel 

aardig in de gaten houden (bijvoorbeeld met een schriftje en/of via hun organisatie). 

T.a.v. b) n.a.v. het rapport E. Buiting: rechtstreeks verwijzen wordt hier en daar al 

uitgevoerd, doch is nog niet officieel. Discussie: moet huisarts poortwachter zijn 

(volgens JGZ niet). 

 Vaak moet er achteraan gebeld worden (bij ouders) om de uitslag te horen. Idee: de 

oogarts/orthoptist zou standaard een uitslag naar de jeugdarts kunnen sturen. 

 Nooit terugrapportage van de specialist, wel heel vaak van de HA. T.a.v. b) geen 

rechtstreekse verwijzingen. 

 Zoals het geformuleerd is, kun je er als organisatie niets mee. Is er gewoon geen 

bericht terug ontvangen, of ben je er niet achteraan gegaan? Belangrijker om te 

weten is dat er follow-up van de verwijzing plaatsvindt in welk percentage van de 

verwezen kinderen. Het vereist ook een goede registratie van de follow up of 

terugontvangen berichten. Twijfels bij de haalbaarheid. T.a.v. b) Niet zo belangrijk 

voor kwaliteit, maar het is wel beter voor ouders (sneller). Het is ook interessant om 

te zien in welke mate dit gebeurt; het gebeurt bijv niet in de eigen organisatie. 

Haalbaarheid is twijfelachtig, want het vereist dat er afspraken worden gemaakt met 

verzekeraars en huisartsen. Overigens, waarom niet gewoon naar percentages 

vragen? (Om a, b, of c te bepalen zal toch iedereen eerst het percentage moeten 

berekenen. Dat is toch veel exacter?  

 T.a.v. de relatie met de kwaliteit van zorg: die is afhankelijk van de huisarts. In de 

eigen regio 80%; hier dus weinig verbetering nodig. T.a.v. b) cc naar huisarts zou 

voldoende moeten zijn, en er zou rechtstreeks verwezen dienen te worden door de 

jgz (afhankelijk van lokale afspraken tussen huisartsen en jgz). 

 IGZ indicatoren nog niet vastgesteld. T.a.v. a) Eens met de toelichting. Vraag blijft 

of je als JGZ antwoord krijgt, als je niet als behandelaar wordt gezien. Vraag is ook 
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 hoeveel tijd binnen de JGZ beschikbaar is voor deze taken. T.a.v. b) idem. 

Mogelijk/hopelijk is de terugrapportage vanwege het rechtstreeks verwijzen beter. 

 T.a.v. a) bericht wordt met name bij kinderen < 4 vaak via de ouders ontvangen. 

Dat is niet minder waard; de ouder wordt ingeschat op betrouwbaarheid. T.a.v. b) of 

het rechtstreeks verwijzen de kwaliteit van zorg verbetert, is alleen aangetoond door 

het onderzoek van Elise Buiting en dat is toch maar een beperkte winst. Of het een 

verbeterpotentieel heeft, ja maar dit is een proces waar veel met huisartsen om tafel 

moet worden gezeten, vertrouwen en imago versterkt, etc. Het potentieel is er zeker, 

maar voor de kortere termijn niet heel groot. 

 Indicator is zeker van belang is voor de kwaliteit van zorg. Voor een goede follow-

up ben je echter afhankelijk van andere partijen (huisarts, oogheelkundig team). 

Daarom geen indicator om alleen JGZ op af te rekenen. T.a.v. b) Belangrijk is, dat 

er goede communicatielijnen zijn, zodat huisarts wel op de hoogte is van verwijzing 

en eventueel daaruit volgende acties. Alleen de mate van rechtstreeks verwijzen kan 

geen maat zijn voor de kwaliteit van de zorg, de manier waarop wel. 

 Haalbaarheid: hoe vast staat termijn? Dit, ivm het terugzien van de 3 jarigen bij 3,9 

mnd. Is tijdrovend om alle verwijzingen waarop je geen terugrapportage hebt gehad 

na te gaan. T.a.v. b) waarom niet % van de kinderen hier? 

 Binnen eigen organisatie wordt altijd naar de huisarts verwezen; dus niet 

rechtstreeks naar orthoptist/oogheelkundig team. Er wordt sinds ongeveer 2 jaar 

genoteerd naar wie welk kind waarvoor verwezen is, en wanneer bericht terug is 

ontvangen van huisarts/orthoptist/andere specialist. Bij geen bericht nemen we in 

principe contact op met ouders. Het bijhouden van dit schema lukt in periodes van 

drukte niet goed genoeg, het terugbellen ook niet altijd. Zes maanden is voor visus 

wel lang; vaak na 3 maanden nog eens naar ouders gebeld (in ieder geval horen of 

de afspraak al staat).  

 Hier valt veel te verbeteren. Dit kan volgens mij beter door direct te verwijzen en 

dit niet via de huisarts doen.   

 

Gemiddeld cijfer voor relatie tot kwaliteit zorg: 6,5 en 6,9 

Gemiddeld cijfer voor verbeterpotentieel: 7,1 en 8,4 

Gemiddeld cijfer voor haalbaarheid: 7 en 7,6 

4.9 Beschrijving van de definitieve indicatoren 

Naar aanleiding van de beoordeling van 11 referenten zijn de conceptindicatoren 

aangepast. De indicatoren worden hieronder beschreven in zogenaamde 

indicatorframes, waarbij beschreven wordt: werkveld (0-4 jaar of 4-19 jaar), 

indicatorbeschrijving (wat wordt er precies gemeten), registratieperiode (periode 

waarover gegevens verzameld moeten worden), eventueel een teller en noemer (om 

percentages te berekenen) en eventueel een toelichting als zaken toegelicht moeten te 

worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de definities, de gegevensverzameling of de 

interpretatie van de uitkomsten). In de indicatorframes zijn ook de aanpassingen 

opgenomen die voortkwamen uit de praktijktoets.  

4.10 Landolt C kaart 

Het gebruik van de Landolt-C kaart was bij de introductie van de vorige versie van de 

richtlijn een nieuw element dat in de praktijk voor veel knelpunten zorgde (Fleuren e.a. 

2006). De Landolt-C kaart wordt ook op dit moment nog niet door alle organisaties (op 

alle locaties) gebruikt. Wanneer de kaart wel in gebruik is, heeft dat vaak veel voeten in 

de aarde gehad. Daarnaast is de uitvoering van het onderzoek met de Landolt-C kaart 
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 soms lastig. Niet alle kinderen begrijpen wat de bedoeling is. In dat geval wordt 

teruggegrepen op de APK (TOV kaart). 

 

Werkveld JGZ 0-4 jaar  

Beschrijving % kinderen > 3,5 jaar waarbij de Landolt-C kaart is gebruikt voor de 

visusbepaling 

Registratieperiode 1-1-20xx – 31-12-20xx 

Teller Aantal kinderen > 3,5 jaar dat een visusbepaling heeft gehad op basis van de 

Landolt-C kaart 

Noemer Aantal kinderen > 3,5 jaar dat een visusbepaling heeft gehad 

Toelichting Het gaat hier expliciet om het laatste consult op het consultatiebureau. Ook bij 

kinderen in het basisonderwijs dient de Landolt C kaart gebruikt te worden, 

maar bij deze groep worden minder uitvoeringsproblemen ervaren. Daarom is 

voor deze groep geen indicator geformuleerd.  

 

De gegevens voor deze indicator kunnen geregistreerd worden in de 

basisdataset van het digitale dossier JGZ.  

4.11 VOV onderzoek 

Bij kinderen jonger dan 3 jaar is het nog niet mogelijk om een visusbepaling te doen. 

Om amblyogene factoren toch zo vroeg mogelijk op te sporen wordt bij deze groep het 

VOV onderzoek uitgevoerd. Het VOV onderzoek dient uitgevoerd te worden bij 

kinderen op de leeftijd van 1-2 maanden, 3-4 maanden, 6-9 maanden en 14-24 

maanden. 

 

Werkveld JGZ 0-4 jaar  

Beschrijving a) % kinderen ≤ 9 maanden dat driemaal een volledig VOV-onderzoek heeft 

gehad 

b) % kinderen tussen 14 en 24 maanden dat een volledig VOV-onderzoek 

heeft gehad 

Registratieperiode 1-1-20xx – 31-12-20xx 

Teller a) Aantal kinderen ≤ 9 maanden dat driemaal een volledig VOV onderzoek heeft 

gehad 

Noemer a) Aantal kinderen ≤ 9 maanden dat is gezien 

Teller b) Aantal kinderen tussen 14 en 24 maanden dat een volledig VOV onderzoek 

heeft gehad 

Noemer b) Aantal kinderen tussen 14 en 24 maanden dat is gezien 

Toelichting Voor iedere leeftijdsgroep wordt in de richtlijn omschreven welke onderdelen 

van het VOV onderzoek uitgevoerd dienen te worden. Voor jongere kinderen 

zijn dit andere onderdelen dan voor oudere kinderen.  

In de praktijk blijkt het soms lastig om alle onderdelen van dit onderzoek uit 

te voeren. De uitslag zal dan als twijfelachtig worden omschreven en het 

onderzoek kan als niet volledig worden beschouwd.  

 

De gegevens voor deze indicator kunnen geregistreerd worden in de 

basisdataset van het digitale dossier JGZ. 

4.12 Herhaling visusbepaling 

Het is van belang dat bij een twijfelachtige uitslag of een mislukte visusbepaling het 

onderzoek binnen een bepaalde termijn herhaald wordt. Hiermee wordt voorkomen dat 
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 het kind onnodig lang aan eventuele amblyogene factoren blootgesteld wordt. De kans 

op een succesvolle behandeling is groter naarmate de blootstelling aan amblyogene 

factoren korter is. De termijn van 3 maanden bij kinderen jonger dan 5 jaar is echter 

empirisch vastgesteld. Dit geldt eveneens voor de periode van 6 maanden bij kinderen 

van 5 jaar en ouder. In de praktijk blijkt vaak dat het herhalen van het visusonderzoek 

eigenlijk altijd wel uitgevoerd wordt, maar dat het herhalen binnen de gestelde 

termijnen soms lastig is en verbetering behoeft.  

 

Werkveld JGZ 0-4 jaar en 4-19 jaar 

Beschrijving a) % kinderen < 5,0 jaar waarbij in verband met een twijfelachtige of 

mislukte visusbepaling de visusbepaling binnen 3 maanden herhaald is  

b) % kinderen ≥ 5,0 jaar waarbij in verband met een twijfelachtige of 

mislukte visusbepaling de visusbepaling binnen 6 maanden herhaald is  

c) % kinderen dat niet komt opdagen voor herhaling van het visusonderzoek 

Registratieperiode 1-1-20xx- 31-12-200xx 

Teller a) Aantal kinderen < 5.0 jaar dat binnen 3 maanden een herhaling van de 

visusbepaling heeft gehad naar aanleiding van een twijfelachtige of mislukte 

visusbepaling 

Noemer a) Aantal kinderen < 5.0 jaar dat een herhaling van de visusbepaling heeft gehad 

naar aanleiding van een twijfelachtige of mislukte visusbepaling 

Teller b) Aantal kinderen ≥ 5.0 jaar dat binnen 6 maanden een herhaling van de 

visusbepaling heeft gehad naar aanleiding van een twijfelachtige of mislukte 

visusbepaling 

Noemer b) Aantal kinderen ≥ 5.0 jaar dat een herhaling van de visusbepaling heeft gehad 

naar aanleiding van een twijfelachtige of mislukte visusbepaling 

Toelichting Bij deze indicator wordt alleen gekeken of de herhaling van het onderzoek – 

indien verricht - binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Buiten beschouwing 

wordt dus gelaten of de herhaling überhaupt uitgevoerd wordt.  

 

Bij de interpretatie van de uitkomsten moet rekening gehouden worden met 

de mogelijkheid dat in het werkgebied van de organisatie sprake is van een 

groot aantal ouders dat bij herhaling niet op komt dagen (no show).  

 

De gegevens voor deze indicator kunnen geregistreerd worden in de 

basisdataset van het digitale dossier JGZ. 

4.13 Visusbepaling bij verstandelijke beperking 

Bij kinderen met een verstandelijke beperking is het van belang dat zorgvuldig 

visusonderzoek wordt verricht, aangezien bij deze groep vaak visusbeperkingen 

optreden die het functioneren nadelig beïnvloeden. De uitvoering van het 

visusonderzoek is echter niet altijd eenvoudig. Het onderzoek kost meer tijd omdat het 

moeilijker kan zijn de medewerking van het kind te verkrijgen en deze kinderen zich 

minder goed kunnen concentreren op een taak.  

Zeker in het ZMLK onderwijs wordt vaak gedacht dat kinderen de test niet begrijpen, 

waardoor men ervoor kiest om nog enige tijd te wachten voordat een hertest gedaan 

wordt. De richtlijn adviseert om altijd eerst te starten met de Landolt-C kaart. Mocht dit 

niet lukken, dan wordt een nieuwe methode, het LH crowded symbols book 

(beschreven in een notitie van de AJN ‘Speciale zorg voor speciale kinderen’), 

geadviseerd. Deze methode is echter op dit moment nog niet landelijk 

geïmplementeerd. 
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 Werkveld JGZ 4-19 jaar 

Beschrijving a) Bestaat op alle locaties de mogelijkheid om voor de visusbepaling van 

kinderen uit het ZMLK-onderwijs het LH-crowded optotypenboekje te 

gebruiken? (maak een keuze uit: a) op de meerderheid van de locaties; b) 

op de helft van de locaties; c) op een minderheid van de locaties)  

b) % kinderen uit het ZMLK-onderwijs van wie een betrouwbare 

visusbepaling is verkregen 

c) % kinderen uit het ZMLK-onderwijs dat na mislukken van het onderzoek 

of een twijfelachtige uitslag een herhaalde visusbepaling heeft gekregen 

d) % kinderen uit het ZMLK-onderwijs dat in verband met een onvoldoende 

visus of een bij herhaling mislukte of twijfelachtige visusbepaling is 

verwezen naar een oogheelkundig team 

Registratieperiode 1-1-20xx – 31-12-20xx 

Teller b) Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs van wie een betrouwbare 

visusbepaling is verkregen 

Noemer b) Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat gezien is 

Teller c) Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat na mislukken van het 

visusonderzoek of een twijfelachtige uitslag een herhaalde visusbepaling heeft 

gekregen 

Noemer c) Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs bij wie het visusonderzoek mislukt 

is of bij wie het visusonderzoek een twijfelachtige uitslag had 

Teller d) Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat in verband met een onvoldoende 

visus of een bij herhaling mislukte of twijfelachtige visus is verwezen naar 

een oogheelkundig team. 

Noemer d) Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat (al dan niet na een herhaalde 

visusbepaling) een onvoldoende of twijfelachtige visus had  

Toelichting Er is gekozen voor het toespitsen van de indicator op het ZMLK onderwijs 

omdat hierdoor de gegevens over het wel of niet slagen van visusbepalingen 

bij verstandelijk gehandicapten afgebakend wordt. Bij deze groep is bekend 

dat het een probleem kan vormen.  

Voor GGD’en betreft het in de praktijk dan vaak informatie over enkele 

scholen. 

 

Er is bewust niet gekozen voor het selecteren van een specifieke 

leeftijdsgroep, omdat de groep kinderen uit het ZMLK onderwijs geen 

standaard contactmoment heeft. De leeftijd waarop kinderen in het ZMLK 

onderwijs instromen verschilt. 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen geregistreerd worden in de 

basisdataset van het digitale dossier JGZ. 

4.14 Follow up 

In de richtlijn wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de 

zorg bij de JGZ medewerker ligt. Deze dient zich in te spannen om het kind de zorg te 

bieden die het nodig heeft. Dit betekent dat de JGZ medewerker moet nagaan of het 

kind of de ouders een verwijsadvies hebben opgevolgd (dus of het kind is aangekomen 

bij de zorgverlener waarnaar is verwezen). Wanneer dit niet het geval is, moet de JGZ 

medewerker opnieuw actie ondernemen. In de praktijk blijkt dat veel JGZ medewerkers 

echter geen terugrapportage ontvangen van de zorgverlener waarnaar verwezen is. De 

richtlijn adviseert de JGZ medewerker om in dat geval zelf actie te ondernemen (dus na 

te gaan of het kind zorg ontvangen heeft).  
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 Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate terugrapportage binnen JGZ 

organisaties plaatsvindt. Wél is bekend dat sommige JGZ organisaties actiever zijn in 

het maken van afspraken over terugrapportage (met name met de tweede lijn) dan 

andere. Omdat de terugrapportage een essentiële voorwaarde vormt voor het kunnen 

uitvoeren van de zorgcoördinatie, is ervoor gekozen om dit via een indicator inzichtelijk 

te maken. Deze informatie zal in combinatie met de informatie die de Inspectie 

opvraagt (het aantal 3-jarigen en 5-jarigen waarvan de JGZ na 6 maanden weet of ze 

zijn aangekomen) goed inzicht geven in de mate waarin de organisaties in staat zijn om 

de zorgcoördinatie uit te voeren.  

De terugrapportage wordt soms gecompliceerd door het feit dat niet altijd rechtstreeks 

naar een oogheelkundig wordt verwezen, maar via de huisarts. Hierdoor kan de 

terugrapportage bij de huisarts blijven ‘hangen’. Om een beeld te krijgen van de mate 

waarin rechtstreeks naar de tweede lijn wordt verwezen, is ook hiervoor een indicator 

geformuleerd.  

 

Werkveld JGZ 0-4 jaar en 4-19 jaar 

Beschrijving a) % kinderen < 10 jaar waarover binnen 6 maanden na de verwijzing 

bericht is ontvangen van het oogheelkundig team. 

b) In hoeverre wordt er rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van de 

huisarts) verwezen? (Maak een keuze uit: a) bij de meerderheid van de 

kinderen, b) bij de helft van de kinderen, c) bij de minderheid van de 

kinderen) 

Registratieperiode 1-1-20xx – 31-12-20xx  

Teller a) Aantal kinderen < 10 jaar waarbij binnen 6 maanden na de verwijzing bericht 

is ontvangen van het oogheelkundig team 

Noemer a) Aantal kinderen < 10 jaar dat is verwezen naar een oogheelkundig team 

Toelichting Het gaat hier expliciet om kinderen jonger dan 10 jaar, omdat kinderen ouder 

dan 10 jaar vaak doorverwezen worden naar de opticien en van de opticien 

geen terugrapportage verwacht wordt. 

 

De Inspectie vraagt in het kader van toezicht op de openbare gezondheidszorg 

tweejaarlijks naar de follow up bij verwijzingen in verband met onvoldoende 

of twijfelachtige visus. Het gaat dan om: 

a) % 3-jarigen waarvan de JGZ na 6 maanden weet of ze zijn aangekomen;  

b) % 5-jarigen waarvan de JGZ na 6 maanden weet of ze zijn aangekomen.  

De bovenstaande indicatoren zijn aanvullend op de indicatoren van de 

Inspectie.  

 

Bij onderdeel b) gaat het om alle kinderen over alle locaties van de JGZ 

organisatie.  
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4.15 Samenvatting van de indicatorgegevens 

In deze paragraaf worden nog eens alle gegevens opgesomd die respectievelijk JGZ 0-4 

en JGZ 4-19 organisaties moeten registreren en verzamelen voor de indicatoren.  

 

Indicator 0-4 jaar 4-19 jaar 

1. Aantal kinderen ≤ 9 maanden dat is gezien x  

2. Aantal kinderen tussen 14 en 24 maanden dat is gezien x  

3. Aantal kinderen > 3,5 jaar dat een visusbepaling heeft gehad x  

4. Aantal kinderen > 3,5 jaar dat een visusbepaling heeft gehad 

op basis van de Landolt-C kaart 

x  

5. Aantal kinderen ≤ 9 maanden dat driemaal een volledig VOV 

onderzoek heeft gehad 

x  

6. Aantal kinderen tussen 14 en 24 maanden dat een volledig 

VOV onderzoek heeft gehad 

x  

7. Aantal kinderen < 5.0 jaar dat een herhaling van de 

visusbepaling heeft gehad naar aanleiding van een 

twijfelachtige of mislukte visusbepaling 

x  

8. Aantal kinderen < 5.0 jaar dat binnen 3 maanden een herhaling 

van de visusbepaling heeft gehad naar aanleiding van een 

twijfelachtige of mislukte visusbepaling 

x  

9. Aantal kinderen ≥ 5.0 jaar dat een herhaling van de 

visusbepaling heeft gehad naar aanleiding van een 

twijfelachtige of mislukte visusbepaling 

 x 

10. Aantal kinderen ≥ 5.0 jaar dat binnen 6 maanden een 

herhaling van de visusbepaling heeft gehad naar aanleiding 

van een twijfelachtige of mislukte visusbepaling 

 x 

11. Aantal kinderen dat niet komt opdagen voor herhaling van 

het visusonderzoek 

x x 

12. Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat gezien is  x 

13. Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs van wie een 

betrouwbare visusbepaling is verkregen 

 x 

14. Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs bij wie het 

visusonderzoek mislukt is of bij wie het visusonderzoek 

een twijfelachtige uitslag had 

 x 

15. Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat na mislukken 

van het visusonderzoek of een twijfelachtige uitslag een 

herhaalde visusbepaling heeft gekregen 

 x 

16. Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat in verband met 

een onvoldoende of een bij herhaling mislukte of 

twijfelachtige visus is verwezen naar een oogheelkundig 

team 

 x 

17. Aantal kinderen uit het ZMLK onderwijs dat (al dan niet na 

een herhaalde visusbepaling) een onvoldoende of 

twijfelachtige visus had 

 x 

18. Aantal kinderen < 10 jaar dat is verwezen naar een 

oogheelkundig team 

x x 

19. Aantal kinderen < 10 jaar waarbij binnen 6 maanden na de 

verwijzing bericht is ontvangen van het oogheelkundig 

team 

x x 
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 5 Conclusies  

In samenspraak met het veld is een beknopte indicatorenset ontwikkeld waarmee 

organisaties hun eigen prestaties ten aanzien van een aantal essentiële adviezen uit de 

richtlijn kunnen beoordelen. Organisaties kunnen daarnaast hun prestaties vergelijken 

met andere organisaties.  

5.1 Informatie in de indicatorenset 

De set beperkt zich tot vijf essentiële onderdelen van de richtlijn, namelijk het gebruik 

van de Landolt C kaart, de volledige uitvoering van het VOV onderzoek, het tijdig 

herhalen van de visusbepaling na mislukte of twijfelachtige bepaling, de uitvoering van 

de visusbepaling bij kinderen met een verstandelijke beperking, en de terugrapportage 

na verwijzing. De indicatorenset geeft door haar beperkte omvang uiteraard geen 

volledig beeld van de toepassing en de effecten van de richtlijn. Ook is bij een deel van 

de indicatoren bewust gekozen voor een versimpeling van het advies uit de richtlijn. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de indicator voor follow up van verwijzingen.  

De versimpeling en beperkte omvang van de indicatorenset zijn geen probleem als de 

set ook daadwerkelijk gebruikt wordt zoals bedoeld, namelijk als een instrument om een 

indicatie te krijgen van de navolging van (essentiële onderdelen) van de richtlijn. Nader 

onderzoek zal altijd nodig zijn om te achterhalen welke achterliggende oorzaken aan de 

uitkomsten ten grondslag liggen (en of het noodzakelijk is om bijvoorbeeld 

verbeteracties in te zetten). 

Verder bevat de set uitsluitend procesindicatoren, waarmee alleen informatie over het 

handelen van de JGZ verkregen wordt. Het formuleren van uitkomstindicatoren bleek in 

de praktijk niet haalbaar; de adviezen die het belangrijkst gevonden werden 

(bijvoorbeeld gebruik van de Landolt C kaart bij jonge kinderen) leenden zich daar niet 

voor. Een mogelijkheid om in de toekomst toch zorguitkomsten in beeld te krijgen, is 

de koppeling van deze procesmaten aan informatie van cliënten zelf. Via vragenlijsten 

zouden cliënten gevraagd kunnen worden naar hun ervaringen met de zorg. Op deze 

manier kan een koppeling tussen proces- en uitkomstmaten gemaakt worden.  

5.2 Registratie en gegevensverzameling 

JGZ organisaties zullen voor de indicatoren 11 gegevens moeten registreren en 

verzamelen om tot uitkomsten te komen. Dit geldt voor zowel JGZ organisaties voor 0-

4 jaar als voor organisaties voor 4-19 jaar, waarbij voor beide typen organisaties de 

gegevens verschillen. Bij het formuleren van de indicatoren is rekening gehouden met 

het feit dat organisaties in de nabije toekomst gaan registreren via het digitale dossier 

JGZ. De informatie die nodig is voor de indicatoren sluit aan bij de basisdataset die in 

alle locale varianten van het digitale dossier JGZ ingebouwd zal worden, en dus bij de 

basisgegevens die organisaties in ieder geval kunnen gaan registreren.  

Naast aansluiting bij de basisdataset van het digitale dossier JGZ, is ook aansluiting 

gezocht bij de indicatoren die gebruikt worden door de Inspectie voor toezicht op de 

openbare gezondheidszorg. Hiervoor dienen organisaties informatie over de follow up 

in beeld te brengen. In de werkgroep werd follow up ook een essentieel onderdeel van 

de richtlijn gevonden. Daarom is gekeken in hoeverre het zinvol was om een 

aanvullende indicator te formuleren. Omdat de Inspectie tweejaarlijks gegevens 

uitvraagt (dus niet jaarlijks) en het voor de huidige set nog onduidelijk is op welke 

wijze en wanneer de gegevens uitgevraagd gaan worden, zijn de Inspectie-indicatoren 

expliciet in de toelichting bij de indicator over follow up opgenomen. Het is voor het 
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 veld belangrijk dat overzicht blijft bestaan ten aanzien van alle indicatoren (Inspectie, 

Monitor, evaluatie JGZ richtlijn) die in het kader van een bepaald onderwerp (in dit 

geval visus) ontwikkeld worden. 

5.3 Wetenschappelijke onderbouwing 

Bij de formulering van de indicatoren is het AIRE instrument als toets gebruikt. Daarbij 

was een belangrijk aspect het onderbouwen van de indicatoren vanuit 

wetenschappelijke studies. Er is veel wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten 

van vroege opsporing van visuele stoornissen. Uit de uitkomsten van de eerste twee 

jaren van het RAMSES onderzoek blijkt dat het VOV onderzoek een relatief gunstige 

voorspellende waarde heeft ten aanzien van amblyopie (Juttmann 2001). Ten aanzien 

van de Landolt-C aart en het LH optotypen boekje is dergelijk bewijs nog niet 

voorhanden. Ook wat betreft de termijnen voor het herhalen van een mislukte of 

twijfelachtige visusbepaling is geen wetenschappelijk bewijs voorhanden.  

5.4 Draagvlak 

De huidige set is voor een belangrijk deel geformuleerd en gevalideerd door JGZ 

medewerkers en vertegenwoordigers van relevante (koepel)organisaties. Het feit dat de 

meerderheid van de aangeschreven personen op de uitnodiging voor becommentariëring 

is ingegaan, geeft aan dat men zich betrokken voelt bij het onderwerp en dat men graag 

bereid is om mee te denken. Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet voor het 

creëren van breed draagvlak.  
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 6 Afkortingen 

ActiZ Brancheorganisatie voor zorgondernemers (voorheen Arcaris en Z-org) 

AIRE Appraisal of Indicators through Research and Evaluation 

AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 

APK Amsterdamse PlaatjesKaart 

APK-TOV Amsterdamse PlaatjesKaart gemodificeerd door de Stichting TOV 

BDS Basis Dataset 

CB Consultateibureau 

CJG Centrum Jeugdgezondheid 

GGD Gemeentelijke (Gewestelijke of Gemeenschappelijke) Gezondheidsdienst 

EKD Elektronisch Kinddossier 

HA Huisarts 

HPV Humaan Papilloma virus 

IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg 

JGZ Jeugdgezondheidszorg 

JIS Jeugdgezondheidszorg informatiesysteem 

LH Lea Hyvarinen 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu 

SES Sociaal-economische status 

TNO Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 

VOV Vroegtijdige onderkenning van visuele stoornissen 

V&VN Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden 

ZMLK zeer moeilijk lerende kinderen 

ZonMw Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie 
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A Samenvatting AIRE instrument (Appraisel of Indicators 
through Research and Evaluation) 

I Doel, relevantie en organisatorisch verband waarop de indicator betrekking heeft 

 Beschrijf het doel van de indicator helder en duidelijk 

 Beschrijf de specifieke criteria op basis waarvan het onderwerp is gekozen 

 Beschrijf het organisatorisch verband waarop de indicator betrekking 

 Beschrijf het kwaliteitsdomein waarop de indicator betrekking heeft (bv 

effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, veiligheid, patiëntgerichtheid, 

medezeggenschap) 

 Beschrijf specifiek de aard en de omvang van de zorgprocessen en/of 

zorguitkomsten waar de indicator betrekking op heeft (over welke zorg geeft de 

indicator informatie?) 

 

II Betrokkenheid van belanghebbenden 

 Zorg dat de leden van de ontwikkelgroep afkomstig zijn uit relevante 

beroepsgroepen 

 Gezien het doel van de indicator, betrek alle relevante partijen 

 Stel de indicator formeel vast 

 

III Wetenschappelijk bewijs 

 Pas systematische methoden toe bij het zoeken naar wetenschappelijk 

bewijsmateriaal 

 Baseer de indicator op aanbevelingen uit een evidence-based richtlijn of in de 

wetenschappelijke literatuur gepubliceerde studies 

 Baseer de indicator op wetenschappelijk bewijsmateriaal waarvan de interne 

kwaliteit van de studies inzichtelijk wordt gemaakt (wetenschappelijke bewijskracht 

en kans op vertekening van de onderzoeksresultaten) 

 

IV Verdere onderbouwing, formulering en gebruik 

 Beschrijf de indicator is specifiek (teller en noemer) 

 Baken de doelgroep waarop de indicator betrekking heeft af 

 Overweeg en beschrijf een risicocorrectie 

 Zorg ervoor de dat indicator meet wat hij beoogt te meten (validiteit) 

 Zorg ervoor dat de indicator precies en consistent meet (betrouwbaarheid) 

 Zorg er voor dat de indicator in voldoende mate verschillen laat zien 

(discriminerend vermogen) 

 Test de indicator in de praktijk 

 Hoe groot zijn de inspanningsvereisten voor het verzamelen van de data? 

 Geeft bij de indicator specifieke instructie voor de weergave en interpretatie van de 

resultaten 
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B Kernelementen herziene richtlijn (versie november 2008) 

Te gebruiken onderzoeken en leeftijden: 

 

 Bij kinderen < 3.0 jaar viermaal het VOV-onderzoek uitvoeren op de volgende 

leeftijden: 1-2 mnd, 3-4 mnd, 6-9 mnd, 14-24 mnd 

 Bij kinderen < 6.0 jaar driemaal een visusbepaling verrichten op de volgende 

leeftijden (3.0 jaar, 3.9 jaar, 5.0-6.0 jaar) (NB. Dit element is alleen meetbaar voor 

organisaties 0-19) 

 Bij kinderen > 6.0 jaar, visusbepaling verrichten op indicatie (klachten of twijfel 

over het zien, scheelkijken, het schoolbord niet meer kunnen lezen, hoofdpijn of 

leerproblemen) 

 Onderzoek naar kleurzinstoornissen verrichten op indicatie (twijfels of klachten van 

ouders, kinderen zelf of de school), bij voorkeur pas in het voortgezet onderwijs 

(ivm betrouwbaardere resultaten) 

 Onderzoek naar dieptezien niet uitvoeren 

 

Uitvoering onderzoek 

 De onderzoekscondities voldoen aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de 

richtlijn 

 Bij kinderen < 3.0 jaar, uitvoering van het onderzoek door jeugdarts. (NB. 

Waarschijnlijk niet terug te vinden in de dossiers!?) 

 Bij kinderen > 3.0 jaar, maar < 5.0 jaar, uitvoering van het onderzoek door 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts 

 Bij kinderen > 5.0 jaar, uitvoering van het onderzoek door doktersassistente, 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts 

 Bij kinderen < 3.0 jaar vaststellen of VOV onderzoek voldoende, onvoldoende 

danwel twijfelachtig is 

 Bij kinderen > 3.0 jaar, maar < 3.5 jaar voor visusbepaling APK-TOV kaart 

gebruiken op een afstand van 5 meter 

 Bij kinderen > 3.5 jaar voor visusbepaling landolt-C kaart gebruiken 

 Bij visusbepaling mbv landolt-C kaart, beide ogen doortesten tot 1,0 

 Bij kinderen < 3.5 jaar vaststellen of score op visusbepaling voldoende, 

onvoldoende danwel twijfelachtig is (mbv APK-TOV kaart) 

 Bij kinderen > 3.5 jaar vaststellen of score op visusbepaling voldoende, 

onvoldoende danwel twijfelachtig is (mbv landolt-C kaart) 

 Bij gebruik van de APK(-TOV) kaart de gevonden visuswaarde noteren in breuken 

 Bij gebruik van de landolt-C kaart de gevonden visuswaarde noteren in decimalen 

 Bij kinderen > 3.0 jaar aandacht besteden aan: uitwendig aspect oog, pupil, 

pupilreacties, oogstand en binoculaire volgbewegingen, wanneer de uitslag van de 

visusbepaling er aanleiding toe geeft 

 Kinderen die van elders (bijvoorbeeld uit het buitenland) komen, van wie geen 

gegevens over de visuele ontwikkeling bekend zijn, zo snel mogelijk onderzoeken 

met een voor de leeftijd geschikt instrument 

 

Controle en verwijzing 

 Bij kinderen van alle leeftijden, uitvoering van herhalingsonderzoek door de 

jeugdarts 

 Bij kinderen < 3.0 jaar, waarbij de uitslag van het VOV-onderzoek twijfelachtig is, 

het onderzoek herhalen binnen 6 weken 
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 Bij kinderen < 5.0 jaar, waarbij de uitslag van de visusbepaling twijfelachtig is, het 

onderzoek herhalen binnen 3 maanden 

 Bij kinderen > 5.0 jaar, waarbij de uitslag van de visusbepaling twijfelachtig is, het 

onderzoek herhalen binnen 6 maanden 

 Verwijzing bij negatieve score Van Wiechenonderzoek 

 Kinderen, waarbij de uitslag van het VOV-onderzoek onvoldoende (of bij herhaling 

twijfelachtig) is, verwijzen naar de orthoptist 

 Kinderen < 10 jaar, waarbij de uitslag van de visusbepaling onvoldoende (of bij 

herhaling twijfelachtig) is, (via de huisarts) verwijzen naar de orthoptist 

 Kinderen > 10 jaar, waarbij de uitslag van de visusbepaling (op indicatie) 

onvoldoende (of bij herhaling twijfelachtig) is, verwijzen naar de opticien 

 Bij kinderen van alle leeftijden de uitslag van het onderzoek (en van eerdere 

onderzoeken) vermelden bij verwijzing 

 

Follow-up 

 Bij terugrapportage door de orthoptist de uitslag van de verwijzing noteren in het 

dossier 

 Als 6 maanden na de verwijzing geen bericht is ontvangen van de orthoptist, 

informeren bij de ouders naar de reden daarvan 

 Als ouders geen gevolg hebben gegeven aan de verwijzing, (opnieuw) informatie 

verstrekken over het belang van de verwijzing en zo nodig een nieuwe verwijsbrief 

schrijven 

 

Risicogroepen 

 Bij pre- en dysmature kinderen na overdracht van de zorg aan het consultatiebureau 

bijhouden welke adviezen zijn gegeven over controle van het visuele systeem 

(jeugdarts) 

 Bij pre- en dymature kinderen het normale screeningsprogramma uitvoeren, als op 

basis van de informatie van de specialist geen reden is voor extra aandacht 

 Bij kinderen met een verstandelijke beperking (kinderen in het speciaal onderwijs) 

een betrouwbare visuswaarde bepalen, zo nodig met aangepaste methoden (LH-

crowded optotypenboekje) 

 Kinderen met een verstandelijke beperking, bij wie het niet mogelijk is om in de 

JGZ een betrouwbare visuswaarde te verkrijgen, verwijzen naar de orthoptist voor 

verder onderzoek 

 Bij kinderen met een verstandelijke beperking, op basis van anamnestische 

aanwijzingen en observatie van het gedrag van een kind een oordeel vormen over 

de mogelijke aanwezigheid van cerebrale visuele stoornissen 

 Bij kinderen met een belaste familie-anamnese (hoge myopie, ernstige 

hypermetropie, anisometropie, amblyopie, astigmatisme, strabismus), het normale 

screeningsprogramma volgen, met extra aandacht in het geval van twijfel of bij een 

moeilijk te onderzoeken kind 

 

 


