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de voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap

Jeroen Klevering
Als het gaat om opleiding, kwaliteit, wetenschap en beroepsbelangen 
trekken de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen 
gezamenlijk op binnen de Federatie. Hoe geven nieuwe 
bestuursvoorzitters invulling aan die rol? Jeroen Klevering, oogarts  
en hoofd van de afdeling Oogheelkunde in het Radboudumc 
in Nijmegen, is sinds maart voorzitter van het Nederlands 
Oogheelkundig Genootschap (NOG).
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2Wat betekent het lidmaatschap van 
de Federatie voor de oogartsen?
‘Dat moet zich de komende jaren 
verder bewijzen. Maar er gebeuren al 
veel goede dingen. De handreiking 
Substitutie van zorg van de Federatie 
stond bijvoorbeeld aan de basis van de 
handreiking Anderhalvelijns oogzorg, 
die de NOG eind 2017 heeft opgesteld. 
Dat is een belangrijke ondersteuning, 
want de wachtlijsten in de oogheelkunde 
lopen op. Daar moeten we iets aan 
doen. Bijvoorbeeld met de inzet van 
optometristen in de anderhalvelijnszorg. 
Niet alle oogheelkundige zorg hoeft naar 
de oogarts. De modelhandreiking van de 
Federatie was een goede blauwdruk voor 
het schrijven van de handreiking.’

Hoe verloopt de samenwerking 
met andere wetenschappelijke 
verenigingen in de Federatie? 
‘Die samenwerking kan én moet beter. 
Vooral bij de moeilijke zorgdossiers, zoals 
de bekostiging van dure geneesmiddelen. 
De financiering van de zorg wordt de 
komende jaren steeds complexer. Zeker 
als er vanaf 2019 op de curatieve zorg 
bezuinigd gaat worden, zoals in het 
regeerakkoord staat. De zorg betaalbaar 
houden vraagt om onorthodoxe 
oplossingen. Daar hebben we elkaar  
voor nodig. Overkoepelende thema’s  
kun je niet in je eentje oplossen.’ MvD

1Het NOG is de oudste wetenschappelijke 
vereniging van Nederland. In 2017 bestonden 
jullie 125 jaar. Voor welke uitdagingen staan 
jullie de komende jaren? 
‘Ons vak is de laatste decennia steeds technischer 
geworden. We doen nu veel microchirurgie, en 
behandelingen met biologicals. En met succes. Ook 
zijn er aandoeningen waar we twintig jaar geleden 
niets mee konden en die tot slechtziendheid leidden. 
Neem het maculagat, een gaatje in het centrum van 
de gele vlek, dat een wazig beeld of vertekende 
beelden geeft. Dat kunnen we nu succesvol opereren.
Maar niet alles gaat goed. Ondanks alle medisch
technische vooruitgang is ons onderzoeksbudget 
beperkt: 1,3 miljoen euro op jaarbasis, voor alle 
academische centra. Vergelijk dat eens met de 
onderzoeksbudgetten in de oncologie. En dat terwijl 
mensen, na Alzheimer en kanker, het meest bang zijn 
voor blindheid. Blijkbaar weten we onszelf niet goed 
te verkopen.
Dat willen we veranderen. Zo komt er dit jaar een 
nationaal oogheelkundig onderzoeksplan. We willen 
daarmee onderzoeksgelden genereren en in kaart 
brengen waar de onderzoeksgroepen in Nederland 
mee bezig zijn. Door beter samen te werken, 
verhogen we de kwaliteit van het oogheelkundig 
onderzoek.’ 

Feiten & Cijfers

Naam: Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG)
Bestaat sinds: 1892
Aantal leden: circa 650 oogartsen   
Enkele belangrijke subspecialisaties: cornea, glaucoom, 
medische retina, vitreoretinale chirurgie, orbita & 
oculoplastische chirurgie.
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