Visiestuk MaculaVereniging 2017-2018: werktitel Vooruitzicht
Het samenwerkingsproject ‘Vooruitzicht’, even uitleggen.
Wij zijn in juli 2017 als MaculaVereniging in een gezamenlijke zoektocht naar
samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende oog-patiëntenverenigingen gestapt.
Vooruitzicht
Op 7 juli 2017 hebben de vertegenwoordigers van de verschillende patiëntenverenigingen
rond het oog een ‘zoek’-opdracht verstrekt aan Joos Vaessens en Jolanda van Dijk van
stichting PGO support om te kijken wat de beste mogelijkheden en de beste
organisatievormen zijn voor een intensieve samenwerking. Voor de MaculaVereniging
waren bestuursleden Tijmen Stoof, Karin Terbraak, Bram Harder en Frans Stoop hierbij
aanwezig. Dit onderzoeksproject heeft de naam: ‘Vooruitzicht’ gekregen. De partijen die
aan tafel zitten zijn de Hoornvlies Patiënten Vereniging, Vereniging Oog in Oog, het
Oogfonds, de Oogvereniging en de MaculaVereniging.
Hoe gaan we te werk en waarom?
De status van de patiëntenvereniging is in de loop der jaren sterk veranderd. Er wordt
meer van ons verwacht, er zijn andere (vooral minder) financieringsmogelijkheden
gekomen en het is moeilijker geworden om met een aantal vrijwilligers de zaken die van
ons verwacht worden op een professionele manier uit te voeren.
Waarom?
De Voucher/samenwerkingsprojecten van de verschillende patiëntenverenigingen de
afgelopen 4 jaar hebben ons doen beseffen dat wij als patiënten meer moeten wegen op
de aandacht die er aan de oogzorg wordt besteed. Als wij ervoor willen zorgen dat er in de
toekomst een verbetering van de oogzorg, het onderzoek naar remedies voor oogziektes
en een betere integratie van slechtzienden en blinden in onze maatschappij is, dan
moeten wij méér doen.
Omdat de overheid, de zorgverleners, de zorgverzekeraars en de geneesmiddelproducenten allen op een professionelere basis werken en belangrijke afspraken maken
die vooral de patiënten aanbelangen is het belangrijk dat de patiënten effectiever worden
in hun acties. Dit kan alléén worden bewerkstelligd door meer, beter en professioneler
samenwerken en de plaats op te eisen die de patiënt toekomt in de beslissingen over
oogzorg.
Hoe?
Eérst goed kijken wat je hebt, wat je moet en hoe je het beste je doel kan bereiken.
Zonder emotie eens goed kijken naar je doelen, je effectiviteit en hoe dit optimaal kan
worden uitgevoerd.
Daar zijn we NU, op dit moment aanbeland. Samen aan tafel, met een extern
procesdenker, om de verschillende opties te zoeken, te bekijken en voor iedereen duidelijk
te maken. De verschillende stakeholders zullen worden bevraagd door de externe
procesdenkers. Eerst de verschillende besturen, daarna een aantal mensen uit de
onderliggende weefsels van de stakeholders. Vrijwilligers, werknemers en bestuurders

zullen de komende maanden gevraagd worden naar hun zicht op het doel van het bestaan
van de patiëntenvereniging. De MaculaVereniging heeft een eerste inhoudelijk overleg
met de heer Vaessens en mevrouw van Dijk gehad op 8 september, waarin de
verschillende gedachten over mogelijke samenwerking zijn besproken.
Doel
Het doel is duidelijk: meer en betere aandacht voor oogpatiënten. Betere zorg, meer
onderzoek, betere informatie, meer invloed van patiënten op de beslissingen over geld en
aandacht voor de oogzorg. En dit geldt ook voor de de MaculaVereniging: meer mensen
met MD bereiken, helpen en ervoor zorgen dat er méér aan kan worden gedaan om MD
de wereld uit te helpen.
Uitkomst van dit proces?
We zijn op zoek naar een methode om in de toekomst beter onze doelen te bereiken. Wat
is de uitkomst van dit proces? Wij zoeken naar de beste vorm van samenwerking om onze
doelen te bereiken, als oogwereld, als patiënt.
Is dat dan een een fusie? misschien… of een federatie? misschien… een stichting?
misschien… Alles bij het oude? misschien…
Effectief bereiken van onze doelen, dát staat voorop. Samenwerking lijkt daarvoor
de beste manier, en nu juist dát zijn we aan het uitzoeken.
Wij hopen rond einde 2017 een goed zicht te krijgen van de beste mogelijkheden om onze
doelen te bereiken. Daarna kan er dan worden beslist of iedereen akkoord is om de beste
opties uitgebreid voor te leggen aan onze leden.
Ik hoop jullie een duidelijk beeld te hebben gegeven van de processen die nu bezig zijn,
wat wij ervan verwachten en wanneer we iets te melden hebben. Ik vraag iedereen om
even geduld te oefenen en niet mee te werken aan speculaties over de uitkomst van dit
onderzoeksproces.
Frans Stoop
Voorzitter
Utrecht, juli 2017

