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Oogzorgnetwerk 
groeit door
Sinds het winnen van de prijs heeft het netwerk, een fran-

chiseorganisatie bestaande uit verschillende deelnemende 

afdelingen oogheelkunde van ziekenhuizen, niet stilgele-

gen. Er zijn drie oogzorgafdelingen bijgekomen. Namelijk 

van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (Woerden), het Antonius 

Ziekenhuis (Sneek) en het Westfriesgasthuis (Hoorn). En de 

verwachting is dat er in het najaar nog minstens twee zul-

len volgen. Dat brengt de teller op elf. Voor de zomer van 

2010 verwacht Baljon dat er 14 of 15 ziekenhuizen zullen 

deelnemen. Het netwerk is dus een succes. Zelfs zodanig 

dat afdelingen oogheelkunde zichzelf aanmelden voor een 

oriënterend gesprek. 

Wat heeft het winnen van de prijs opgeleverd?
De prijs hebben we ervaren als een pluim op ons werk. 

Het is heel bijzonder als je concept door externen [lees: de 

jury van de Zorgonderneming van het jaar, red.] tegen het 

licht wordt gehouden en als je vervolgens wordt bevestigd 

in het idee dat je met dit concept op de goede weg zit. Dat 

geeft ook veel energie om verder te gaan. Concreet heeft 

het ook het een en ander opgeleverd. Er zijn veel reacties 

gekomen van collega’s, maar ook van de media. Er is veel 

over ons geschreven. Als rechtstreeks gevolg van het win-

nen van de prijs merkten we ook dat we vaker op congres-

sen werden gevraagd om ons concept toe te lichten. Dat 

zijn interessante spin-offs.

Waar is dat succes van het Oogzorgnetwerk volgens u 
aan te danken?
De oogzorgmark is in beweging. Er ontstaan steeds meer 

ZBC’s die oogzorg aanbieden, maar dan vaak de krenten uit 

de pap halen, dat wil zeggen goedkope en planbare oog-

zorg aanbieden waar goed op te verdienen valt. Verder zie 

je de ontwikkeling dat er maatschappen uittreden uit hun 

ziekenhuis en ook voor zichzelf beginnen. Dat zorgt voor 

onrust in de markt. Door zich aan te sluiten bij het Oog-

zorgnetwerk kunnen oogzorgafdelingen een betere con-

currentiepositie krijgen doordat de kwaliteit van de zorg 

verbetert en de berijfsvoering wordt geoptimaliseerd. 

Wat zijn de concrete voordelen om partner te worden van 
het Oogzorgnetwerk?
Aansluiting bij het netwerk brengt meerdere voordelen 

met zich mee. De partner wordt franchisenemer maar 

blijft zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Het 

gaat om standaardisatie én lokaal ondernemerschap. De 

serviceorganisatie van het Oogzorgwerk staat een nieuwe 

partner bij als het gaat om het stroomlijnen van de proces-

sen, maar ook bijvoorbeeld van de informatievoorziening. 

Ook geeft het netwerk partners de mogelijkheid om kennis 

uit te wisselen. Naast horizontale samenwerking tussen de 

verschillende oogzorgafdelingen wordt ook de samenwer-

king in de verticale keten bevorderd. Dan gaat het dus om 

samenwerking tussen oogzorgafdeling, eerste lijn (huisart-

sen, optometristen en opticines) en vierde lijn (o.a. revali-

datiezorg, cliëntenvereniging en lotgenotencontact). 

Zorgonderneming van het jaar 2008, het Oogzorgnetwerk, timmert nog steeds aan de weg. Het 

netwerk groeit gestaag. Er rijden inmiddels vier OOGbussen rond en er wordt hard gewerkt aan 

het uitwisselen van kennis. Als het aan manager netwerkontwikkeling René Baljon ligt, zal het 

netwerk ook de internationale relaties van het Oogziekenhuis Rotterdam gaan benutten.

Pap én de krenten

Zorgonderneming van het jaar 2008 | Mariët Ebbinge
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Jullie streefden naar landelijke dekking? Is dat al gelukt?
Nog niet. Er zijn nog witte vlekken en dan met name in 

Zuid-Nederland. Daar doen we ook nog geen actieve acqui-

sitie. Wel hebben we daar nu vier OOGbussen rondrijden, 

namelijk in West-Brabant, Midden-Limburg en Oost-Bra-

bant, Zuid-Limburg en Zeeland en de Zuid-Hollandse eilan-

den. Die OOGbussen zijn er om niet-erkend visusleed op te 

sporen bij mensen ouder dan 60 jaar.

 

Waarom juist daar?
Omdat de zorg die de optometristen in de bussen leveren, 

wordt betaald door zorgverzekeraar CZ. Tot nu toe hebben we 

nog geen andere verzekeraar bereid gevonden om elders in 

het land oogbussen te financieren. Dat is heel jammer, want 

het levert veel op. Van alle 60-plussers die CZ-verzekerd zijn 

en die we hebben opgeroepen om naar de bus te komen om 

hun ogen te laten nakijken, is circa 20 procent gekomen. Dat 

is een verrassend hoog percentage. Van die 20 procent was er 

bij 70 procent geen oogprobleem. Van de rest ging een derde 

deel naar de opticien en twee derde deel naar de huisarts. 

Daarvan had 50 procent staar. We hebben nog niet becijferd 

wat dit precies betekent voor de zorgkosten op macro-eco-

nomisch niveau. Je voorkomt immers op de langere termijn 

ergere klachten. Je kunt je wel voorstellen wat dit oplevert als 

het gaat om kwaliteit van leven van die mensen die we nu 

aan staar of andere oogproblemen hebben kunnen helpen.

Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten van het 
Oogzorgnetwerk?
We blijven doorgaan met het uitbreiden van ons netwerk. 

Ons streven is 20 tot 25 partners. Maar, niet elke afdeling 

kan meedoen. Wij stellen wel eisen, bovendien moet er 

concurrentie blijven. Daarnaast gaan we het inhoudelijke 

product verder ontwikkelen. We faciliteren dat er onderling 

kennis wordt uitgewisseld. Dit willen we ook internationaal 

gaan doen door contact te leggen met afdelingen oogheel-

kunde van buitenlandse ziekenhuizen die aangesloten zijn 

bij de World Association of Eye Hospitals (de WAEH). Dit 

alles met als doel onze partners toegang te geven tot een 

kennisnetwerk waar ze normaal geen toegang tot hebben.  

Tot slot. Wat is nu zo goed aan het Oogzorgnetwerk?
Het Oogzorgnetwerk is een uniek franchiseconcept in de 

curatieve sector dat de kwaliteit van de oogzorg op een 

hoger peil brengt door processen te optimaliseren en ken-

nis uit te wisselen. Bovendien richten wij ons op de volle 

breedte van de oogzorg. Op de krenten én de pap! |

Zoek op www.zorgmarkt.net onder ‘oogzorgnetwerk’ naar andere artikelen 

over het Oogzorgnetwerk.

René Baljon: ‘De prijs hebben we ervaren als een pluim op ons werk’


