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Hoofdstuk 1: INLEIDING 

Dit verslaq is gemaakt naar aanleidinq van een opdracht van 

Prof.cir. H. Bouma, namens het IPO, om te onderzoeken in hoeverre een op te 

richten Visueel Advies Centrum in E1ndhoven haalbaar is (zie bijlaqe 1, 

opdracht formulerinq). 

De kanst van zo'n centrum is gewenst omdat de hulpverlening voor 

slechtzienden verbetering behoeft. Oogartsen hebben vaak geen tijd om de 

uitgebreide onderzoeken te verrichten {ca. 1,5 uur) en sturen de 

slechtzienden vaak door naar diverse instanties omdat ze niet precies weten 

waar de patient het meest mee geholpen is en hen die informatie zelf oak 

niet kunnen qeven (13, artikelen van Prof.dr. A. van Balen, zelf een 

oogarts, en Ors. C.A. Buijk). Terwijl er voor de, toch verqelijkbare hulp 

behoevende, slechthorenden al jarenlang audioloqische centra in heel 

Nederland ziJn, bestaat er in heel Nederland geen vergelijkbaar centrum voor 

visueel gehandicapten. Daarom is vanuit het IPO het idee ontstaan een 

Visueel Advies Centrum op te richten. In de voorbereidingscolmlissie zaten 

naast IPO-medewerkers ook ooqartsen uit de regio Eindhoven-Helmond en 

verteqenwoordigers van het Audiologisch Centrun Eindhoven. 

Omdat het ACE model stand voor het op te richten VAC is in hoofdstuk 2 van 

dit verslaq allereerst de geschiedenis en huidiqe toestand van het ACE 

beschreven. 

Om de haalbaarheid van het VAC te toetsen moeten de verschillende factoren 

die bij het VAC een rol spelen warden bekeken. 

In hoofdstuk 3 worden de voor het VAC relevante variabelen (en hun 

onderlinge samenhang) schematisch weergeqeven (zie fiquur 3.1), waarna de 

verschillende relaties tussen de variabelen kart besproken warden. 

Twee factoren ziJn daarbiJ van extra belanq voor het centrum, te weten de 

verwachte vraaq en de totale kosten. 

De potentiele vraaq naar het centrum wordt bepaald door het aantal 

slechtzienden dat behoefte heeft aan een Visueel Advies Centrun. 

In hoofdstuk 4 wordt qetracht tot een aanvaardbare keuze te komen biJ de 

schattingen van het aantal visueel gehandicapten in Nederland. Omdat 

stoornissen in het zien vaker voorkomen naarmate men ouder wordt en omdat op 

grand daarvan veelal mensen ouder dan 50 jaar tot de te bereiken doelqroep 

behoren, z1Jn de schattinqen van het aantal slechtzienden in dit verslaq 

beperkt tot personen van 50 jaar en ouder. 
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Van~ege h~~ fait dat ,et VAl het 3erste zal zijn in het land, kan men 

uitgaan van verschillende geografische cirkels 001 Eindhoven, die de grens 

bepalen van een te bereiken doelgroep. Als men uitqaat van de slechtzienden 

in heel Nederland zal het bereiken van de 'klant' niet zo gemakkelijk zijn 

als bij de slechtzienden in alleen Eindhoven. In hoofdstuk 5 warden de 

verschillende moqeliJke regio's qekwantificeerd en met elkaar verqeleken. 

In hoofdstuk 6 wordt het aantal slechtzienden dat in hoofdstuk 4 is 

beschreven gerelateerd aan de in hoofdstuk 5 behandelde reqio's, we komen 

dan tot het aantal geschatte slechtzienden in iedere regio. 

In hoofdstuk 7 warden de totale kosten apart behandeld. 

In hoofdstuk 8 wordt voor verschillende niveaus van de vraaq en de kosten de 

prijs bepaald van een consult, waarna in hoofdstuk 9 de conclusies volgen 

die uit de voorgaande hoofdstukken zijn te trekken. 

In dit verslaq is niet verder ingegaan op de benodigde liquiditeiten en het 

te voeren promotiebeleid (marketing). Aangezien dit toch belangrijke 

vra9:Jstukken zijn zal nader onderzoek hiervoor nodiq ziJn. 

In de tekst van dit verslag wordt gebruik gemaakt van 

literatuurverwijzinqen. Een getal tussen haakjes (qevolqd door evt. een naam 

of bladziJdenummer) heeft betrekking op de daarmee overeenkomende bran in de 

literatuurlijst, die zich achter hoofdstuk 9 bevindt. 

Achteraan in het verslag, na de literatuurlijst ziJn 10 bijlagen opqenomen, 

waarnaar op verschillende plaatsen in het verslag wordt verwezen. In die 

bijlagen staan de methodes beschreven die bij de verschillende berekeningen 

gebruikt warden of staan gegevens, die dusdanig qedetailleerd zijn, dat ze 

omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid niet in het verslag zelf 

zijn opgenomen. 

Die overzichteliJkheid is tevens de reden voor de grater dan qeplande omvang 

van het verslag, omdat een qrotere reqelwijdte is aangehouden. Bovendien is 

door de veelheid aan statistische qegevens en het gebruik van tabellen het 

totale verslag relatief lanq geworden. 
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Hoofdstuk 2: AUDIOLOGISCH CENTRUM EINDHOVEN* 

2.1 Geschiedenis 

Op 1 februari 1966 werd het Audiologisch Centrum Eindhoven (ACE) 

opgericht. 

V66r 1966 hadden de meeste KNO-artsen weinig of geen tijd en apparatuur 

voor het verrichten van een diepgaand onderzoek. Alleen Dr. Reysenbach 

de Haan in het toenmalige Diaconessenhuis had een audioloog in dienst, 

die het dan ook zeer druk had. De meeste mensen die een onderzoek nodiq 

hadden werden echter doorgestuurd naar een academisch ziekenhuis. 

In 1966 is onder impuls van vooral de toennalige directeur van het IPO 

Prof.dr. J.r. Schouten, en Dr. Reysenbach de Haan het ACE van de grand 

gekomen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de instellingen en 

organisaties die erbij betrokken waren. Vanuit het academisch ziekenhuis 

van Nijmegen kwam Prof. Brinkman in het bestuur alsmede iemand vanuit de 

school voor dove en slechthorende kinderen St. Marie, iemand van de 

toennalige Eindhovense Ziekenfonds (EAZ, thans RZEO) en iemand uit de 

kruisvereniginq en de GGD Eindhoven. Oak werd met de KNO-artsen 

afgesproken dater ieder jaar een andere KNO-arts verbonden zou zijn aan 

het ACE (een vigerend otoloog). Bij medische vragen op het ACE kan de 

audioloog zich dan wenden tot de viqerend otoloog, terwijl voorts een 

reden voor deze bepaling was dat KNO-artsen eniqe mate van toezicht 

konden uitoefenen. De arts heeft alleen een adviserende functie in het 

centrum. 

Bovendien moest rekening gehouden warden met het zgn. rapport Kuster 

(zelf een KNO-arts). In dat rapport werd bepaald waaraan een AC volgens 

de ZFR moest voldoen qua personele bezetting en wie er mochten door

verwijzen naar het AC (t.w. kinderarts, KNO-arts en psychiater, dus geen 

huisarts!). Het was dus een garantie voor de artsen dat het medisch 

kanaal niet 'qepasseerd' zou warden. 

Gegevens van patienten die bij het ACE komen warden doorgestuurd naar 

ziJn/haar KNO-arts. 

* Dit hoofdstuk kwam tot stand via gesprekken met de heren 

J.J.M. v.d. Biggelaar, G. den Otter en J.A. van Amelsvoort en na 

raadpleginq van het jaarverslag 1986 (11) en van de richtlijnen voor de 

personeelskosten voor audioloqische centre (5). 
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Nadal men het eerste volle jaar (1967, want men ginq in jLnl '66 open) 

in totaal 44 zittinqen van een halve daq had, is men in de loop der tijd 

uitgeqroeid naar 5 dagen per week nu. Ondertussen heeft het ACE in het 

verleden oak qeholpen om het AC Tilburg te starten door a.a. zijn 

audiolooq qedurende 2 dagen per week aan Tilburg uit te lenen. 

ACE is sinds jaren aanqesloten bij de Federatie van Nederlandse 

Audioloqische Centra (FENAC), die in zijn geheel sinds 01.01.1988 

toeqetreden is tot de Nationale Ziekenhuisraad. Hierdoor valt het 

personeel onder de CAO Ziekenhuiswezen. 

Dichtstbijzijnde centra zijn die in Tilburg, Hoensbroek en Nijmeqen. 

2.2 Financiering 

Financiering voor het opstarten van het centrum kwam van leningen en 

donaties. 

Het EAZ en het Centraal Ziekenfonds Tilburg (CZT) gaven destijds elk een 

renteloze lening van fl. 10.000,-, die men overigens noq steeds terug 

kan vinden op de balans in het jaarverslag van het ACE, onder 'Schulden 

op lanqe termijn'. 

Schenkinqen waren er a.a. van Ir. Otten (fl. 15.000,-) en van het 

armenbestuur van het St. Cathrien (fl. 15.000,-). Verder nag enkele 

kleinere donaties. 

2.3 Vergoedingen 

Verzekeringen hebben van het begin af consults vergoed. Voor het eerste 

jaar werd de prijs van een consult in de begroting opgevoerd als geraamd 

op fl. 75,- voor volwassenen en fl. 40,- voor kinderen! Werkelijke 

kosten bleken achteraf echter ruim fl. 120,- te zijn qeweest. Dit kwam 

vooral omdat de vraaq noqal tegenviel het eerste jaar, nl. slechts 100 

patienten! ! 

De eerste prijzen (75 en 40 gulden) waren gelijk aan die in het AC te 

Rotterdam, dater toen al was. In Eindhoven nam men qewoon dezelfde 

prijzen aan. Het jaar erop is de prijs verhooqd en goedgekeurd door het 

Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). 
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De gehoorapparaten warden door de ziekenfondsen verqoed voor 90% met een 

maximun van fl. 1170,- bij een enkel apparaat en een maximum van 

fl. 2340,- bij een dubbel apparaat. Petienten betalen dus minstens 10% 

zelf, maar vaak meer, omdat het apparaat vaak meer kost dan fl. 1300,-. 

2.4 Onderzoek 

Het aantal nieuw ingeschrevenen is in 1986 1800 geworden, een stijging 

van 13% t.o.v. 2 jaar terug en van 50% t.o.v. 10 jaar terug. 

Een onderzoek leqt ongeveer voor 40% van de tijd beslag op de audioloog 

en voor 60% op zijn assistent. 

De laatste jaren is de prijs van een onderzoek gelijk gebleven. Dit 

betekent fl. 444,- voor volwassenen (en fl. 666,- voor kinderen tot 

16). Komt men in een jaar tijd maar ~~n keer en kost die ene keer dan 

ook nag minder dan 1,5 uur tijd, dan betaalt men slechts de helft (dus 

fl. 222,- voor volwassenen en fl. 333,- voor kinderen tot 16 jaar). 
Veruit de meesten komen echter meerdere keren per jaar, o.a. om te laten 

controleren of het gehoorapparaat wel qoed functioneert. Uit het 

jaarverslag blijkt dat van de 1783 ontvangen tariefbetalingen in 1986 

van ziekenfondsen en particulieren (1315 ziekenfondsbetalinqen) er 222 
de halve prijs betroffen (slechts 12,5%). Echter, ook als bij mensen, 

die doorgestuurd zijn voor een onderzoek na 10 minuten al blijkt dat 

qeen gehoorapparaat nodig is, dient hij/zij toch fl. 222,- resp. 

fl. 333,- te betalen! Daer tegen over staat dater ook mensen zijn die 

vele malen per jaar terugl<omen. 

Interessant is oak te vermelden dat na 5 jaar de mensen volgens het 

ziekenfonds recht hebben op een nieuw apparaat omdat de toestand van 

iemand dan verslechterd zou kunnen zijn. In de praktijk komt dit neer op 

opnieuw een onderzoek, dat weer volledig verqoed wordt! 

Wat betreft het soort patienten dat naar het ACE komt kan gezegd warden 

dat van de 1800 personen (in 1987 overigens 1950, opnieuw een stijging 

dus van 18%!) ruim de helft uit Eindhoven kwam (52%), 37% ouder dan 65 

jaar en 25% jonger dan 16 jaar was en dat 72% ziekenfonds-verzekerd was. 

In 60% werd een recept uitgeschreven, in 63% van die gevallen zelfs voor 

een vollediqe prothese (dus een dubbel gehoorapparaat). Wachttijd wordt 

zo kart moqelijk gehouden, omdat mensen toch vaak gespannen en nerveus 

zijn in het contact met zo'n centrum (is nu 3 weken). 
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2.5 Kosten 

De huidiqe personeelsbezetting op het ACE bestaat uit 2 audiologen 

(samen 140%, waarvan een tevens directeur is), 1 psycholoog (40%), 2 

logo-akoepedisten (resp. 40 en 60%), 1 audioloqie-assistent (80%), 2 

maatschappelijk werksters (resp. 75 en 60%), 1 secretaresse (100%), 1 

telefoniste/receptioniste (80 + 200~), 1 orthopedagoge (2,3% d.i. 0.5 daq 

per maand) en tot slot 1 technikus (40%). Deze technikus was eerst 

iemand die kwam na'Tlens de leverancier van de apparatuur, maar is nu een 

soort veredelde audiologie-assistent die als technikus niet onder de 

COTG-norm van het maximale personeelsbedrag valt. Verder werken er nag 

een huishoudelijke assistente en zijn er honoraria voor de 

administrateur en de vigerend otoloog. Zie voor de richtlijnen waar een 

perifeer (d.1. losstaand van een academisch ziekenhuis) audiologisch 

centrum zich aan moet houden, bijlaqe 2. 

De personeelskosten waren ruim 70% van de totale kosten (795k), 

inventaris (afschrijving van inventaris en instrumentarium en 

onderhoudskosten) namen nag geen 10% in beslag. 

2.6 Levering 

Levering van hulpmiddelen (gehoorapparaten) uit eigen beheer is wel ooit 

vluchtiq overwogen, maar nooit een serieus probleem geworden, omdat de 

leveranciers van die hulpmiddelen (zoals Philips) zich dan geplaatst 

zien tegenover het 'machtsblok' van de gedupeerde audiciens. Deze 

dreigen naar een andere leverancier te gaan voor hun hulpmiddelen. Dit 

kost de leverancier mogelijk te veel geld. Daarom is ACE nooit op deze 

kwestie verder ingegaan. 

2.7 Beschermd beroep 

Audioloog is nooit een beschermd beroep geweest, zoals bv. een arts wel 

is. Vroeger waren het peters die als audioloog optraden, later is men 

gaan inzien dat een academische opleiding toch wel nodig is. 

Tot voor kart was het regel dat een (beta-opgeleide) fysicus eerst een 

jaar lang op de audiologische afdeling van een academisch ziekenhuis 

moest meelopen oak al om ervaring en kennis 1n omgang met mensen 

(alpha-richting) op te doen. Dit jaar is er een commissie begonnen die 

beschenning van de titel audioloog ten doel heeft zodat niemand dan nag 

ongestraft die titel kan voeren. De stage wordt hierbij uitqebreid 

tot 3 jaar op een audiologische afdeling of in een AC. 
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Hoofdstuk 3: SAMENHANGENDE VARIABELEN VODR HET VAC 

3.1 lnleiding 

Bij het starten van een nieuwe organisatie kunnen veel problemen 

ontstaan. Een van die problemen is inzicht te krijgen in de factoren die 

het succes bepalen van die nieuwe organisatie. Bij het VAC is er sprake 

van een Non-Profit organisatie. Zij wordt niet opgericht met de 

bedoeling om winst te maken, maar als dienstverlening aan een groep 

mensen, die thans we1n1g hulp krijgt aangeboden. Uiteraard kost het 

aanbieden van die dienst geld. Er is immers personeel, apparatuur, 

know-how, enz. mee gemoeid. Of de potentiele klanten (zij, die in 

principe belanqstelling hebben voor het nieuwe produkt, in dit qeval de 

dienst) het qeld dat qevraagd wordt voor de dienst, ervoor over hebben, 

zal afhangen van de verwachting die bij de klant leeft over wat de 

waarde van de dienst (produkt) is. Hoe hoger de waarde van de dienst, 

des te meer zal de klant er voor over hebben. Om tot een beter inzicht 

te komen in de samenhang tussen de verschillende aspecten van het 

functioneren van het VAC, is een schema opgesteld, zie figuur 3.1. 

Het schema moet warden gezien als een be1nvloedingsschema (of 

relatieschema) en is te gebruiken om tot een beter inzicht in de 

relaties tussen de verschillende variabelen te komen. Een pijl geeft dan 

een be1nvloeding aan. Aan de basis van de pijl staat de variabele die de 

invloed uitoefent, aan de punt van de pijl staat de variabele waarop de 

invloed uitgeoefend wordt. De invloed kan positief (een +teken bij de 

pijl) of negatief (een -teken) zijn. Als de invloed positief is zal een 

verhoging (of verbeterinq) van de variabele aan het begin van de pijl 

een verhoging (of verbetering) van de variabele aan het eind van de pijl 

tot gevolg hebben. 

Om het schema overzichtelijk te houden, want daarvoor is het oak 

opgezet, warden alleen de belangrijkste relaties getekend. In 

werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer relaties. Deze staan niet in 

het schema, maar warden wel kart besproken in de paragrafen. Links in 

het schema staan de variabelen binnen het VAC, rechts die van de 

doelgroep en in het midden die van de omqeving (oogartsen, 

verzekeringen). Opvallend onderdeel in het schema is de driehoek tussen 

vraag, totale kosten en de prijs van een consult. Wanneer de vraag 

grater wordt zullen de totale kosten stijgen (omdat bijv. 

personeelskosten stijgen). 
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Figwr 3.1 Relatieschema ( cij fer in hokje verwij st naar de paraqraaf in 

dit hoofdstuk). 

Als de totale kosten stijgen omdat de vraag stijgt, zal de prijs per 

consult stijgen als gevolg van de grotere kosten maar aan de andere kant 

dalen als gevolg van de stijgende vraag. De prijs van een consult is 

tegelijk afhankelijk van de vraag en van de totale kosten. Er moet dus 

eniq inzicht verkregen warden hoe die wissel~rkinq precies in elkaar 

zit. Waarschijnlijk zal de vraaq met kleine stapjes varieren (en totale 

kosten met grate stappen), zodat een kleine stijqing (resp. daling) in 

de vraag de totale kosten gelijk houdt en dus de prijs per consult doet 

dalen (resp. stijgen). Als de verandering van de vraag echter net groat 

genoeg is om de totale kosten te doen veranderen zal het effect van de 

kosten wellicht doorslaggevend zijn. Deze complexiteit wordt nog 

vergroot doordat de prijs ook weer invloed heeft op de vraag. 

Als er namelijk geen vergoedingen van ziekenfondsen zouden komen de 

eerste jaren (om wat voor reden dan oak) zijn de kosten van een consult 

voor de patient gelijk aan de prijs en valt hokje nr. 9 dus eigenlijk 

samen met 7. De prijs be1nvloedt dan de vraag direct, want bij een 

hoqere prijs zal de vraag negatief warden be1nvloed. Op zijn beurt wordt 

een laqere vraag dan gevolgd door een hogere prijs als de totale kosten 

gelijk bijven, enz. 
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BiJ d1t schema is er van uit qegaan dat de taken van het VAC vooralsnog 

de primaire taken zijn zoals die door de voorbereidingscommissie 

geformuleerd zijn, m.a.w.: 

- het op aanvraag van ooqartsen zorgdraqen voor functie-onderzoek 

- het op basis daarvan adviseren van L.V.-hulpmiddelen 

het zonodig verlenen van eniqe ondersteuning en begeleiding in de 

aebruikssituatie 

- het evalueren van het feitelijk qebruik. 
Achtereenvolgens zullen nu de verschillende factoren, d.w.z. de hokjes 

in het schema, warden behandeld. 

De kwaliteit van de zorqverlening, zoals die biJ de oprichting van het 

VAC voor ogen staat, is als uitganqspunt voor het schema genomen. 

Tenslotte is het de kwaliteit waar het tot op heden aan ontbreekt bij de 

Low-Vision materie en die een instantie als het VAC rechtvaardigen. 

Naast de gevolqen hiervan voor de andere aspecten in het schema wordt er 

nag eens op gewezen dat door het VAC mensen meer voldoening hebben van 

de zorg, besparingen bij ziekenfondsen mogelijk zijn, een grotere zelf

standigheid, e.d. 

3.2 Medewerking oogartsen 

Uitgangspunt bij het VAC is dat oogartsen L.V.-patienten doorsturen naar 

het VAC. Bepalende factor hierbij is vooral de overtuiging bij de 

artsen, dat de kwaliteit zoals die door het VAC geleverd wordt, 

gegarandeerd goed is. Bovendien moeten de artsen afweten van het bestaan 

van het VAC en de functies die het kan verrichten. 

Andere factoren die een rol bij de bereidwilligheid zijn: 

- acceptatie van een moqelijke lichte achteruitgang van inkomen bij de 

oogarts (minder LV-onderzoekingen). 

- ervaringen in verleden met VAC (geldt pas na eniqe tijd). 

- alternatieven voor het VAC, b.v. centra, door artsen zelf opgericht. 

Een goed contact met de oogartsen is zeer belangrijk. Wanneer mensen 

rechtstreeks naar het VAC komen (of via het hulpverleningscentrum) zal 

eerst contact qezocht moeten warden met de oogarts, bij wie de patient 

onder behandeling heeft qestaan in het verleden. 

Zie hiervoor ook hoofdstuk 2 van dit verslag, wear de analogie met het 

Audiologisch Centrum nag eens tot uiting komt wat betreft het contact 

met specialisten. Overigens leeft ook bij de ooqartsen duidelijk de 

overtuiging dat een betere hulpverlening dan de hulp die er nu is, hard 

nodig is (13, Van Balen). 
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3.3 Bekendheid en bereikbaarhe1d centrum 

Hoe meer oogartsen medewerkinq zullen verlenen door mensen door te 

sturen naar het VAC of ze te wijzen op het bestaan en de functies van 

het VAC, des te sneller men bekend raakt met het centrum. Dit geldt ook 

en vooral voor de verder weg gelegen plaatsen in de regio. 

Hoe beter de kwaliteit die het VAC levert, des te grater zal de 

bekendheid van het centrum warden. Bekendheid en bereikbaarheid hangen 

tevens af van: 

- de inspanningen die gedaan warden om het centrum te promoten d.m.v. 

advertenties, reklame, voorlichtingsbrochures, interviews in het 

regionaal dagblad, etc. 

- de pleats wear en hoe het centrum gesitueerd is (makkelijk te bereiken 

met de bus, toegankelijk voor invaliden, etc.). 

Wat dat betreft is de nu voorziene huisvesting van het VAC ideaal. In 

het centrun van Eindhoven waar de meeste mensen zitten van de hele regio 

met nog eens het grootste aandeel slechtzienden (zie hoofdstuk 6) en in 

een gebouw met het nieuwe Regionale Hulpverleningscentrum. 

Om de bere1kbaarheid binnen het qebouw te optimaliseren, zal zorg 

besteed moeten warden aan een duidelijke bewegwijzering, makkelijke 

toegankelijkheid (geen glazen deuren, geen drempels), etc. 

3.4 Vergoeden van hulpmiddelen 

De vergoeding van ziekenfondsen en verzekeraars kan be1nvloed warden 

door de kwaliteit van de onderzoeken, zoals die op het VAC verricht 

warden. Nu is het zo dat door oogartsen voorgeschreven hulpmiddelen 

vergoed warden door het ziekenfonds, als blijkt dat ze medisch strikt 

noodzakelijk zijn. Wanneer de ziekenfondsen straks overtuigd zijn van de 

kwaliteit van het onderzoek op het VAC en dus van de noodzaak van het 

geadviseerde hulpmiddel, kan dat vaker leiden tot een vergoeding. 

Een andere factor die hierbij een rol kan spelen is: 

- mate van persoonsgebondenheid van het hulpmiddel (oma, die een loep 

krijgt voorgeschreven, en kleinzoon, die hem qebruikt bij zijn 

postzeqelverzamelinq). Bij het Audioloqisch Centrum is die 

persoonsgebondenheid dan toch grater. 
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3.5 Vergoeden van consult 

De vergoeding van het consult is in beginsel al rond, want de 

ziekenfondsraad heeft positief beslist op vraag naar uitkering op grand 

van de wet AWBZ. In de begroting zal de prijs van een consult moeten 

warden berekend en via het verbindingskantoor voorgelegd aan COTG ter 

goedkeur1ng. Bij goedkeuring volgt dan een vergoeding uit de kassen van 

het verbindingskantoor. Definitieve toezegging is echter nog steeds niet 

gekomen, omdat men het er nag niet over eens is, hoe het geld verdeeld 

moet warden. In het ergste geval zal bij een mogelijke opening van het 

centrum in september 'BB nag steeds geen zekerheid bestaan over de 

afwikkeling. Men moet dan serieus overwegen om het consult te laten 

betalen door de client. Als de financiering bij de AWBZ eenmaal geregeld 

is, zal na verloop van tijd (3 jaar b.v.) gekeken warden of het VAC 

inderdaad de waarde heeft die het belooft te hebben. 

De kwaliteit van~ zorgverlening (zie pijl in schema) is daarbij een 

belangrijke factor. Als er echter helemaal geen vraag naar de diensten 

van het VAC bestaat zal het maatschappelijk nut van het VAC niet zo 

duidelijk zijn en zal een verqoeding van het consult heroverwogen 

warden. 

3.6 Vraag 

De vraag naar zorgverlening door het VAC hangt af van: 

het aantal slechtzienden in de regio 

Hoe meer slechtzienden in de regio, des te grater zal de vraag 

naar diensten van het VAC z1Jn. Het aantal slechtzienden in de regio 

hangt op zijn beurt weer af van het aantal slechtzienden in Nederland 

en van de grootte van de regio. In de hoofdstukken 4,5 en 6 wordt 

hierop nader ingegaan. 

- de mate van medewerking van oogartsen. Sturen de oogartsen meer 

L.V.-patienten door, dan zal de vraag grater zijn. 

- de mate van bekendheid en bereikbaarheid. In de aanvanqsperiode zal de 

bekendheid met het centrum nog niet zo groat zijn, waardoor de vraag 

aanvankeliJk oak laag zal zijn. Dit is enigszins op te vangen door het 

voeren van een goed promotiebeleid. 
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Zorg er bijvoorbeeld voor om bedoelingen, voordelen en functioneren 

van het centrum v66r de opening ervan bekend te maken aan de mensen. 

Dit kan d.m.v. publicaties en het geven van inlichtingen aan 

oogartsen, maatschappelijk werkers, hulpverleningscentra, 

kruisverenigingen, ouderenverenigingen, etc. Hoe beter bereikbaar het 

centrum is, des te grater de vraag zal zijn. Dus zorg voor een goede 

busverbinding, een qoede bewegwijzering in het centrum, een minimum 

aan drernpels en trappen, duidelijke openinqstijden, etc. 

- vergoeding van hulpmiddelen. Als mensen tevoren weten dat hulpmiddelen 

die voorgeschreven warden, zelf betaald moeten warden, kan dat een 

negatieve invloed op de vraag hebben. Als er een veranderinq van 

benaderinq van deze kwestie door het ziekenfonds zou plaats vinden, 

moet dit aan de mensen bekend warden gemaakt. 

- kosten consult voor patient. Hoe hoger de kosten voor de patient zelf 

zullen zijn, des te geringer de vraag. De mate van prijselasticiteit 

van de vraag is vooralsnog moeilijk te bepalen. 

Andere aspecten die de vraag be1nvloeden: 

- het verschijnen van concurrenten op de markt 

de totale populatie, met name die van de ouderen, 1n de te bedienen 

regio, nu en in de toekanst (zie bijlage 3, bevolkingsprognose voor 

Nederland tot 2000) 

- verhouding ziekenfondspatienten:particulier verzekerden 

Aangezien men bij particulier verzekerden vaker zelf een eigen risico 

moet betalen (en zo niet vaker dan toch een grater eigen risico) is de 

verhouding van het aantal ziekenfondspatienten tot het aantal 

particulier verzekerden wel interessant. Hoewel de effecten van de 

laatste ontwikkelingen nag niet geheel duidelijk zijn (vrijwillige 

verzekering en bejaardenverzekering als onderdeel van het ziekenfonds 

zijn geschrapt; mensen uit 2 categorieen moeten nu 6f naar de verplichte 

ziekenfonds of naar de particuliere verzekering) kan gemeld warden dat 

het aantal ziekenfondspatienten sinds de nieuwe regelingen aardig is 

gedaald ten opzichte van het aantal particulier verzekerden. Was de 

verhouding op 31.12.'85 tussen ziekenfonds- en 

niet-ziekenfondsverzekerden nag 66,3:33,7, eind '86 werd die geschat op 

61,3:38,7 (9). Zoals gezegd, het is nag onduidelijk wat het effect op de 

iets langere termijn is van de veranderingen. 
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3.7 Prijs van een consult 

De prijs hangt af van de totale kosten en van de vraag. In begroting zal 

de pr1js van een consult opgenomen moeten zijn. De prijs zal dan zodanig 

bepaald warden, dat, bij realisatie van de te verwachten vraag, de 

opbrengsten gelijk zijn aan de kosten. 

Eventueel kunnen andere activiteiten overwogen warden, waarbij de 

opbrengsten grater zijn dan de kosten, zodat de winst die bij die 

activiteiten qemaakt wordt, kan warden gebruikt om de prijs van een 

consult te doen dalen. 

3.8 Overige inkomsten voor het VAC 

Hierbij kan warden gedacht aan activiteiten als specifieke keuringen van 

bepaalde groepen werknemers, het leveren van L.V.-hulpmiddelen uit eigen 

beheer, het opleiden van nieuwe visuologen, etc. 

Overwegingen die bij het al of niet inschakelen van die activiteiten een 

rol spelen zijn: 

tijd en ruimte die over is, nadat primaire taken van het VAC verricht 

zijn. Vooral in het begin na de oprichting zal men weinig tijd voor 

extra's hebben. 

- Aanwezige capaciteiten voor het verrichten van die extra activiteit. 

Zo zal niet zonaar iedereen een opleiding kunnen geven aan 

leerling-visuologen, oak al heeft men de parate kennis. Zaken als 

pedagoqiek en andere zaken gaan den tevens een rol spelen. Hetzelfde 

geldt voor het verkopen en aanmeten van hulpmiddelen. Wie moet zoiets 

doen? 

- mate van exclusiviteit van die activiteiten (centrum beoogt nl. geen 

concurrent te warden van oogartsen; keuringen mogen niveau van centrum 

niet omlaag brengen) 

- ethische en medische verantwoordelijkheid. Er schuilt een gevaar in 

de situatie, wanneer naast het voorschrijven van het hulpmiddel, 

tevens het hulpmiddel geleverd wordt en wel dat men gaat voorschrijven 

om te kunnen leveren. Als na verloop van tijd blijkt dat men geld 

tekort komt, kan men al snel geneigd zijn bij twijfel iets voor te 

schrijven. Dit zou de hele doelstellinq en reden van bestaan van het 

VAC kunnen bedreigen. 

- marges tussen in- en verkoopprijs van de opticiens (wat betreft de 

L.V.-hulpmiddelen) en de toegankelijkheid van die markt (Audioloqisch 
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Centrum levert zelf geen gehoorapparaten omdat dat niet wordt 

geaccepteerd door de audiciens, zie hoofdstuk 2). 

opleiding van visuologen zal pas dan mogelijk zijn als centrum 

redelijk qeaccepteerd is, door patienten, ziekenfondsen, verzekeraars, 

overheden, etc., zodat het zin heeft elders in het land centre te 

openen. 

3.9 Kosten consult voor patient 

Hangt af van de prijs van een consult en van de hoogte van de 

vergoeding door ziekenfondsen en verzekeraars. Mogelijkheden zijn 

bijvoorbeeld dat verzekeringen niets vergoeden, of een gering bedrag 

(b.v. fl. 100,- die ze nu de oogartsen betalen), of een bepaald 

percentage (tot een bepaald maximum bedrag b.v.), of alles 

(ziekenfondsen betalen uit op grand van de wet Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten). 

3.10 Totale kosten 

De totale kosten zijn onder te verdelen naar (zie verslag van de 

voorbereidingscommissie) personeelskosten, huisvestingskosten, 

apparatuur- en inventariskosten en overige kosten. 

Alle soorten kosten hangen in een bepaalde mate samen met de vraag. Bij 

personeelskosten en kosten van apparatuur is samenhang echt reeel, bij 

de huisvesting en overige kosten moet de vraag wel erg veranderen om 

een verandering in de kosten teweeg te brenqen. Bekend- en 

bereikbaarheid hangen in zoverre semen met de kosten, dat 

promotiekosten, een goed toegankelijk gebouw, enz. kosten met zich 

meebrengen om dat te realiseren (b.v. huisvestingskosten, 

reclamekosten). 

De! kwaliteit van de zorgverlening zal invloed hebben op 

personeelskosten en kosten van apparatuur. Personeel zal qua 

capaciteiten aan zekere normen moeten voldoen wil men het niveau van 

handelen bereiken wat men beoogt te bereiken en oak apparatuur zal 

specialistisch van aard moeten zijn. 

In Hoofdstuk 7 wordt verder ingeqaan op de totale kosten. 
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Hoofdstuk 4: AANTAL SLECHTZIENDEN IN NEn(RLAND 

4.1 Inleiding 

Wat betreft het aantal slechtzienden in ~derland zijn weiniq 

betrouwbare gegevens voorhanden, die oak nag eens van recente datum 

zijn. Probleem hierbiJ is vaak vooral dater geen exacte definitie 

afbakeninq is van wat Low-Vision nu eiqenlijk is. Dit heeft tot qevolg 

dat onderzoeken die gedaan warden vaak uitgaan van verschillende 

definities voor de LV-patienten. 

Daar komt biJ dater nerqens een of ender bestand bestaat waarin alle 

visueel gehandicapten opgencxnen zijn. Alleen de blinden organisaties en 

instellingen voor blinden hebben ledenlijsten, maar dat is slechts het 

'topje van de ijsberg'. 

4.2 Def1nities 

De definitie die de World Health Organization (WHO) geeft van 

slechtziendheid is volgens de heer G. Kinds van het instituut 

Bartimeushaqe (13): 

Slechtziend: gezichtsscherpte tussen 0,3 en 0,1 boogminuten -1, 

zeer slechtziend: gezichtsscherpte tussen 0,1 en 0,05 booqminuten -1, 

niet te verbeteren met brillen of contactlenzen. 

Deze definitie houdt alleen rekening met gezichtsscherpte. Volgens de 

heer Kinds in datzelfde artikel zijn echter oak gezichtsveld, 

lichtgevoeligheid, contrast zien, binoculair zien en kleurenzien 

factoren die meeqenomen moeten warden wil men iemand's slechtziendheid 

beoordelen. 

Op het IPO wordt de volgende definitie van slechtziendheid gehanteerd 

volqens H. Melotte: Een Low-Vision gehandicapte is iemand die niet 

langer met behulp van een sterke bril of lenzen de kleine letters van 

een krant kan lezen. 

In 1959 spreekt men volgens mevrouw J.S. Schappert-Kimmijser (15) van: 

- absoluut blind bij totaal gemis aan lichtwaarneminq 

- maatschappeliJk blind of kortweg blind wanneer aan een of beide 
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volgende voorwaarden is voldaan: 

A. dat t.g.v. onvoldoende gezichtsvermogen zonder bijzondere 

hulpmiddelen niet aan het verkeer kan warden deelgenomen. 

B. dat t.g.v. onvoldoende qezichtsvermogen een in de regel door zienden 

beoefend beroep zonder bijzonder hulpmiddel niet ken warden 

uitgeoefend. 

Hier wordt men dus al vriJ snel blind genoemd. 

In een CBS-studie uit 1973, t.w. Gehandicapten Welgeteld, uitgevoerd 

door C.A. Buijk (7), wordt een stoornis in zien onderverdeeld in 3 

niveaus. 

Niveau 5, zeer zwaar, betekent dat men niets kan zien. 

Niveau 3, zwaar slechtziend, houdt in dat men zich in verband met het 

gezichtsvermogen niet zonder hulp van een ender en zonder speciale 

hulpmiddelen op straat kan begeven. 

Niveau 1, matig slechtziend, dat men (evt. met bril) geen krant kan 

lezen op 30cm afstand. 

Bij een enquete onder oogartsen en opticiens, uitgevoerd door een 

tweetal studenten in 1987 (1), bleek dat de antwoorden van de 10 

geinterviewden op de vreag wat verstaan moest warden onder Low-Vision

patienten nogal sterk uiteenliepen. De meesten hadden het over een 

beperkte visus (kleiner dan 0,1 tot kleiner dan 0,5). 

Uit al deze opvattingen over het begrip Low-Vision blijkt, dat de 

meningen nogal uiteenlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

onderzoeksresultaten vaak sterk uiteenlopen. 

4.3 Onderzoeksresultaten 

In Gehandicapten Welgeteld (7) kant men na een grootscheeps onderzoek 

naar gehandicapten in '73 op een geschat aantal van in totaal ruim 1 

miljoen lichanelijk gehandicapten, waarvan 8,3% visueel gehandicapt is 

(resp. 8,7% en 0,7% van de totale Nederlandse bevolking). 

De 85.000 visueel gehandicapten zijn in de boven vermelde cetegorieen 

onderverdeeld als volgt: n1veau 5 (zeer zwaar) 4.100 mensen 

niveau 3 (zwaar) 30.200 mensen 

niveau 1 (matig) 51.500 mensen 

Daar kant bij dat volgens het onderzoek 2/3 van de visueel gehandicapten 
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nag een andere functiestoornis heeft (b.v. l~~pstoornis of stoorn1s in 

horen/spreken). 

Volgens een citaat van de directeur van de Vereniging Christelijk 

Blindentehuis 'Sonneheerdt' in '77 nam het aantal visueel qehandicapten 

nag steeds toe, terwijl het aantal blindgeborenen afnam. Hij maakte dit 

op u1t de toencflle van verzoeken voor plaatsing in een instituut. 

Exactere c1jfers kon hiJ echter niet geven, wel maakte hij een schatting 

van 17.000 slechtzienden die Jonger dan 65 jaar zijn. Wat hier wordt 

verstaan onder slechtziendheid wordt niet duidel1jk. 

In een onderzoek in 1973 kwam Darsono (6) tot de conclusie dater in 

Nederland onqeveer 6.300 blinden en zeer slechtzienden zouden zijn. Van 

die 6.300 was 4.200 blind en 2.100 zeer slechtziend. Wat betreft het 

aantal blinden komen de cijfers dicht in de buurt van CBS (7), maar het 

aantal zeer slechtzienden is wel erg weinig, vergeleken met CBS. Volgens 

Darsono is dit te wijten aan de zeer enge definitie die Darsono qeeft 

aan de zeer slechtzienden, namelijk zij die net niet blind zijn en die 

z1tten in een blindeninstelling. 

In 1981 werd het aantal slechtzienden in Nederland geschat op ruim 

100.000 door mevrouw De KleiJn-De Vrankrijker (12). Van hen zou 5.000 

blind zijn, de rest slecht- tot zeer slechtziend. Vermeld hierbij moet 

warden dat zij gebruik heeft gemaakt van de gegevens van het CBS uit 

'72/'73 (7), en die heeft aangepast aan de veranderde bevolkingsopbouw. 

Aan de u1tgangspunten van het onderzoek heeft zij niets veranderd (stand 

van medische ontwikkeling met betrekking tot cataract b.v.) 

Volqens een bericht uit 1979 van de WHO (20) zou in de ontwikkelde 

landen 0,2% van de mensen een visus van minder dan 3/60 hebben (0,05) en 

0,3% een visus van minder dan 6/60 (0,1) hebben, dus 42.000 in Nederland 

op een bevolking van 14 milJoen. 

Er zal nu verder warden inqegaan op het onderzoek van Gehandicapte 

Welgeteld omdat dat mede door de grate steekproef (in de steekproef 

werden 4.793 lichamelijk gehandicapten geconstateerd) en ondanks de 

mogeliJke gedateerdheid van de resultaten, het meest betrouwbaar lijkt. 

4.4 Onderzoek Gehandicapten Welgeteld 

In het onderzoek van Gehandicapten Welqeteld (7) staan percentages met 

stoornissen in zien per leeftijdsklasse. 
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De leeftiJdsklassen di~ qebruikt warden bes:~~~ -~~-er · k 5 jaar (b.v. 

50-54) en de klasse 75+. In dit verslaq wordt qebruik gemaakt van 

slechts 2 leeftijdsklassen, t.w. 50-64 jaar en 65+, omdat het CBS die 

het meest gebruikt {zie hoofdstuk 5). Willen we de percentages voor die 

2 leeftijdsklassen vinden, dan zullen we die uit de andere percentaqes 

moeten samenstellen op een verantwoorde manier. Dit is gedaan in bijlaqe 

8. De cijfers zeals die berekend zijn in Gehand1capten Welgeteld, en 

inqevuld in de, in dit verslag qebruikte, leeftijdsklassen, zijn te zien 

in tabel 4.1. 

leeftijd mannen vrouwen 

50-64 3,4% 5,2% 

65+ 
I 

10,4% 17,0% 

label 4.1 percentages slechtzienden. 

Echter ook onder de mensen jonqer dan 50 jaar kcxnen oogstoornissen 

voor. Hoewel de percentages doorqaans niet de 7% overschriJden, kan men 

toch wel zeqqen, aan de hand van de resultaten uit het onderzoek zoals 

die ziJn qepresenteerd in de tabellen in het onderzoeksverslag (7, 

bijlage bij deel 3), dat van de mensen die jonger zijn dan 50 jaar 3 tot 

5% een stoornis heeft in de zienfunct1e. Men kan niet zeqqen dat het 

aantal visueel gehandicapten significant verschilt per provincie. 

Bij degenen die een zien-funct1estoornis bleken te hebben, werd voor 70% 

ziekte of ouderdom als oorzaak vastgesteld (23% vanaf geboorte, 6% door 

ongeval). 

4.5 Latere ontwikkelingen 

Bovenstaande cijfers van CBS zijn gevonden na onderzoek in begin 70-er 

jaren. Sindsdien is de moqelijkheid om bepaalde ooqstoornissen 

medicinaal of operatief te verhelpen noqal toeqenomen, met name voor wat 

betreft glaucoom en cataract. 
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Glaucoom (te hoge oogdruk) is meestal een tijdelijke stoornis, als men 

er op tijd bij is. Cataract (of staar) bij oudere mensen kan 

tegenwoordig warden verholpen door een andere lens in het oog te 

plaatsen. 

Als cataract nog niet 'riJp' is, wordt er nog niet geopereerd en 

bovendien wordt bij jongere mensen niet snel operatief gehandeld bij 

cataract-verschijnselen. Zo kwam K.H. Woldendorp in zijn rapport (21) 

tot de conclusie dat slechts zo'n 4% van het aantal staarpatienten in 

een ziekenhuis wordt opgenomen. 

In 1982 blijken ruim 12.000 mensen aan cataract en bijna 2.400 aan 

glaucoom behandeld te zijn in ziekenhuizen. Samen maken zij ruim 42% uit 

van het totaal aantal behandelingen aan oogaandoeningen. In totaal 

werden 35.500 operaties aan het oog uitgevoerd (8). 

In 1985 zijn bij het specialisme oogheelkunde ruim 975.000 

verwijskaarten uitgegeven. Dit komt neer op ong. 1 op de 10 

verzekerden. Oat is meer dan 20% van het totaal aantal verwijskaarten 

naar de diverse specialisten! Van die 975.000 naar oogartsen verwezen 

patienten werden nog geen 30.000 (3%) mensen opgenomen (9). 

Verder blijkt dat van de gedeclareerde verrichtingen bij oogheelkunde in 

Nederland 2 verrichtingen hoofdzakelijk (meer dan 91% van de tijd) 

klinisch gebeuren, nl. cataractoperatie en scheelzienoperatie. De 

overige verrichtingen gebeuren hoofdzakelijk poliklinisch. 

In 1980 was het aantal verwijskaarten voor oogheelkunde nog 1,135 

miljoen (zo'n 11,7% van het aantal verzekerden). Dok toen was dat ruim 

20% van het totaal aantal verwijskaarten. Slechts 2,5% (28.300) werd 

opgenomen, een jaar later 2,7% (18). 

Men kan er dus van uitgaan dat van alle specialismen, voor oogheelkunde 

de meeste verwijskaarten worden uitgegeven, hoewel dat aantal de laatste 

jaren wat terugloopt (als gevolg van de duurdere gezondheidszorg 

waarschiJnlijk). Uitzonderlijk laag daarentegen is het percentage mensen 

dat opgenomen moet worden in een ziekenhuis nadat men naar een oogarts 

geweest is (2,5-3%). 

Vergelijken we dat bijvoorbeeld met keel-, neus- en oorheelkunde dan 

blijken daar in 1980 nog geen 420.000 verwijskaarten gegeven te zijn 

(4,3% van het aantal verzekerden), waar 90.000 opnamen uit voortkwamen 

(22% van het aantal verwijskaarten). 
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Hoofdstuk 5: GROOTTE VAN DE REGIO'S VOOR HET VAC 

5.1 Ziekenfondsraad 

Om tot een betere spreiding te komen van Regionale Hulpverleningscentra 

voor blinden en slechtzienden (RHBS), is de Ziekenfondsraad in 

samenwerking met de bestaande instellingen en organisaties voor blinden 

en slechtzienden vorig jaar gekomen tot een indeling van Nederland in 

een 5-tal gebieden, te weten Noord-Nederland, Holland en Zuidwest 

Nederland, Midden-, Oost- en tenslotte Zuid- en Zuidoost-Nederland (4). 

Iedere regio kent een hoofdlokatie en een of meerdere dependences, die 

onder verantwoording vallen van de hoofdlokatie. 

In het gebied Zuid/Zuidoost-Nederland is de hoofdlokatie Grave, wear de 

stichting Theofaan zich bevindt en zijn Breda, Sittard en Eindhoven de 

ondersteunende centre. 

5.2 Volgens de Wet Ziekenhuisvoorzieningen 

De Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) kent een regionale gebiedsverdelinq 

van Nederland om beleidsbeslissingen t.a.v. voorzieningen in die 

gebieden niet meer centraal, maar decentraal op het niveau van die 

gebieden, te kunnen nemen. 

Zo zijn er 25 regio's ontstaan (22). Deze gezondheidsregio's zijn op hun 

beurt trouwens weer verdeeld in subregio's (en deze kennen weer een 

lokale verdeling) om de voorzieningen op die niveaus weer te kunnen 

reguleren. 

Het gebied Zuid/Zuidoost-Nederland komt volgens de WZV neer op de 7 

gezondheidsregio's Nijmegen, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, 

Noord- en Zuid-Limburg (met resp. de nummers 7 en 20 t/m 25, zie bijlage 

10). 

5.3 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 

Vergelijken we de indeling van de Ziekenfondsraad met de CBS-indeling 

van Nederland in 129 economisch-geografische gebieden (14), dan komt 

Zuid/Zuidoost-Nederland overeen met de economisch-geografische gebieden 



-21-

met de nrs. 101 t/m 127, die de provincies Noord-Brabant en Limburg 

precies bepalen, gevoegd bij de economisch-geografische gebieden 39 t/m 

42, d.w.z. resp. Nijmegen, gebied rand Nijmegen, Land van Maas en Waal 

en de Bommelerwaard. 

5.4 Regio's in de praktijk 

In de praktiJk beslaat Zuid/Zuidoost-Nederland geheel Noord-Brabant en 

Limburg, waarbij els de bovengrens van Noord-Brabant de Waal moet worden 

aangenomen in plaats van de Maas. 

Wanneer er nu een Visueel Advies Centrum in Eindhoven wordt opgericht 

zal door hulpverleningscentra in de regio Zuid/Zuidoost-Nederland 

ver1Ezen worden naar dat VAC, omdat Eindhoven in die regio ligt. Daar 

het op te richten VAC echter het eerste van Nederland is, kan het als 

een soort pilot-studie voor de andere 4 regio's van Nederland fungeren. 

Een ander aspect van het feit dat het VAC-Eindhoven het eerste is, is 

dat het tot de mogelijkheden behoort dat zelfs mensen van buiten deze 

reqio komen. 0mdat niet verwacht wordt dater veel mensen van buiten 

Zuid/Zuidoost-Nederland komen, wordt hier verder niet op ingegaan. 

In pleats van over de grenzen van de regio, kunnen we oak nog binnen dit 

gebied kijken. 

Zo is het qoed denkbaar dat uit de nabije omgeving van Eindhoven sneller 

mensen naar het VAC zullen komen dan uit bijvoorbeeld Roosendaal, 

Nijmegen of Maastricht. 

Tenslotte zullen mensen uit Eindhoven zelf nog de minste moeite moeten 

doen om op het VAC te verschijnen. 

In het volgende worden de 3 cloelgebieden Zuid/Zuidoost-Nederland, 

Zuidoost Noord-Brabant (zie bijlage 10) en Eindhoven nader 

gekwantificeerd, alsmede Nederland els geheel. Bij het bepalen van het 

aantal inwoners van deze gebieden is speciaal gelet op het aandeel van 

de oudere mensen hierin. Dit heeft een logische reden, nl. dat het 

vooral oudere slechtzienden zijn die behoefte hebben aan het VAC. 
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5.5 Nederland 

Van de bevolking van Nederland zijn cijfers bekend van 01.01.1987 (17) 

maar omdat de andere regio's in de volgende paragrafen cijfers 

presenteren die betrekking hebben op 01.01.1985, kunnen die van 

Nederland het best oak op die datum betrekking hebben (14). Dit in 

verband met meer valide vergelijkingsmogelijkheden op gelijke 

tijdstippen. Cijfers van~ 01.01.1985 en 01.01.1987 zijn te vinden in 

bijlage 3. Hier warden alleen de belangrijkste gegevens vermeld. 

Totale bevolking op 01.01.85 = 14,45 miljoen (14,6 miljoen op 01.01.87). 

Aantal mensen ouder dan 50 jaar 3,87 miljoen en aantal mensen ouder dan 

65 Jaar 1,73 miljoen. 

Tevens zijn in die bijlage cijfers te vinden van de bevolkingsprognose 

voor 1990, 1995 en 2000, opqesteld door het CBS in december 1987 {16). 

Te zien is dat terwijl de totale bevolking tussen 1990 en 2000 zal 

stijgen met een gemiddelde van 82.000 per jaar {0,6%), het aantal 

65+-ers met bijna 22.000 per jaar stijqt (1,1%) en het aantal 50+-ers 

zelfs met een gemiddelde van bijna 77.000 per jaar toeneemt (1.9%). 

5.6 Zuid/Zuidoost-Nederland 

In biJlage 4 zijn cijfers te vinden van het aantal 50-64 jarigen, 

65+-ers en van de totale bevolking van Noord-Brabant, Limburg en het 

restgebied (14). 

Hier wordt volstaan met het qegeven dat in Zuid/Zuidoost-Nederland 

op 1 januari 1985 ongeveer 3,5 miljoen mensen woonden.Van die 3,5 

miljoen was 885.000 ouder dan 50 jaar, zo'n 357.000 personen waren ouder 

dan 65 jaar. Vergeleken met geheel Nederland woont in deze regio 25% van 

het aantal Nederlanders. 

5.7 Zuidoost Noord-Brabant 

Tot dit gebied behoort ruwweg gezegd de omgeving Eindhoven voorzover die 

binnen een straal van 20km van Eindhoven ligt. Voor een opsomming van de 

32 gemeenten die onder deze regio vallen, zie bijlage 5 (2,3). Vermeld 

warden hier gemeenten als Helmond, Valkenswaard, Veldhoven en Eindhoven 

zelf. 
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C1Jfers van de bevolkinq naar leeftijd voor ZD Noord-Brabant staan in 

bijlage 6 (14). 

Op 1 januari 1985 woonden in ZD Noord-Brabant 629.000 mensen (op 

01.01.87 waren dit al bijna 637.000 personen (3)). 

Van die 629.000 inwoners waren er ruim 152.000 ouder dan 50 jaar, ouder 

dan 65 jaar waren 58.000 personen. 

5.8 Eindhoven 

Van de gemeente Eindhoven zijn cijfers beschikbaar van 31.12.84, maar 

niet uitgesplitst naar mannen en vrouwen, en van 31.12.86 wel 

uitgesplitst, zie bijlage 7 (10). 

loch gebruiken we oak de getallen van 31.12.84 crndat die vergelijkbaar 

zijn met die van 01.01.85, die in de overige regio's gebruikt warden. 

Op 31 december 1984 woonden in Eindhoven 191.724 mensen (2 jaar later, 

191.023). 

Ruim 56.000 mensen waren ouder dan 50 jaar (2 jaar later zo'n 1.000 

meer), ruim 24.000 mensen (2 jaar later ruim 1.000 meer) waren ouder dan 

65 jaar (waarvan 15.400 vrouwen, d.w.z. 61%). 

5.9 Algemeen 

Over het algemeen is 24 tot 27% van de totale bevolking van een gebied 

ouder dan 50 en is zo'n 40% van de 50+-ers ouder dan 65. 

Wat opvalt is dat het aandeel van het vrouwelijk geslacht toeneemt 

naarmate de leeftijd hoger wordt (50% op totaal, bijna 55% bij 50+-ers 

en 60% bij 65+-ers). Dit was eigenlijk al algemeen bekend, maar toch het 

vermelden waard. Zie oak §6.4 van het verslag. 

Verder is opvallend dat de regio Zuid/Zuidoost-Nederland een vrij grate 

regio is wat betreft het aantal inwoners. 

Bovendien is het wel aardig te vermelden dat bij de vrouwen de 

verhouding 50-64 jarigen ten opzichte van 65+-ers ongeveer gelijk is aan 

1:0,8, en biJ de mannen 1:0,6. Dit houdt in, dat bij evenveel mannen als 

vrouwen in de leeftijdsklasse 50-64 jarigen (iets meer vrouwen in feite) 

er zo'n 35% meer vrouwen zijn in de 65+ klasse dan mannen. 

Bij Eindhoven valt nag op dat niet alleen het aantal 50+-ers relatief 

hoog is (29,5%), maar dat oak het aandeel van de 65+-ers hierin (44%) 

hoog is. 
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Hoofdstuk 6: AANTAL SLECHTZIENDEN IN DE REGIO'S 

6.1 Inleiding 

Om tot het aantal verwachte L.V.-patienten per regio te komen kunnen 2 

methodes gehanteerd warden. 

Er kan warden gerekend met de landelijke informatie als uitgangspunt, 

die dan gerelateerd wordt aan de grootte van de reqio. Of er moet 

geprobeerd warden het aantal L.V.-clienten in de regio's te weten te 

komen door alleen de regio te bekijken. 

6.2 Kijk alleen in de regio 

Een mogelijke methode is een steekproef nemen onder de mensen in de 

regio en kijken hoeveel personen van hen visueel gehandicapt zijn. 

Steekproeven kunnen dan nog genomen warden op plaatsen waar meer kans 

bestaat dat men L.V.-patienten tegenkomt, b.v. in bejaardentehuizen en 

grate verpleeqtehuizen. Deze methodes zouden voor deze stage te veel 

werk in beslag nemen. 

Men kan ook huisartsen vraqen hoeveel van hun patienten visueel 

gehandicapt zijn. Bezwaar is dat je waarschijnlijk wel te horen krijgt 

hoeveel verwijskaarten zijn uitgegeven, maar els oogartsen verschillende 

definities hanteren van wat Low-Vision is, kun je moeilijk van 

huisartsen een eensteIT1TJig criteriun verwachten. Bovendien heb je al snel 

te maken met het beroepsgeheim van de arts en het Feit dat hij i.v.m. 

inkomenskwesties sans liever niet te veel zegt over aantallen patienten. 

Aan oogartsen vragen hoeveel L.V.-patienten zij krijgen stuit 

gedeeltelijk op dezelfde problemen. In het korte onderzoek van Beurskens 

en Schipper (1) is deze methode wel gebruikt, maar niet erg betrouwbaar 

naar het schijnt. Allereerst bestaat er een verschil tussen de betekenis 

die de verschillende artsen aan het beqrip L.V.-patient geven, ten 

tweede zijn alleen oogartsen in Eindhoven en Helmond geraadpleegd 

(resp. 3 en 2 artsen), en ten derde zijn schattingen van de oogartsen 

wel erg sunmier en niet onafhankelijk te controleren. 

Volgens het onderzoek van Gehandicapten Welgeteld komen in gemeenten van 

stedelijk karakter bijna Zx zoveel mensen met een visuele stoornis voor 

dan in plattelandsgemeenten (7). 
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Willen we dus een regio bekijken dan kunnen we niet zomaar de 

procentuele gegevens van Eindhoven en Helmond nemen en die vervolgens 

omrekenen op de bevolkingsaantallen van de regio's waar die steden in 

liggen. 

6.3 Kijk naar Nederland 

De andere manier is te kijken naar de gegevens van het aantal L.V.

patienten van Nederland. Dok hierbij zijn echter enkele kanttekeningen 

te maken. Gegevens van onderzoeken hebben meestal betrekking op al weer 

enkele Jaren geleden. Zijn de gegevens niet verouderd?. 

Is de structuur van de regio te vergelijken met die in Nederland? 

Hierbij gaat het dan vooral om de verdeling van het aantal slechtzienden 

over de provincies. In Noord-Brabant wonen iets meer en in Limburg iets 

minder visueel gehand1capten dan gemiddeld in de rest van l\ederland, 

maar beide verschillen niet significant van andere provincies (7). Van 

de leeftijdsopbouw in Noord-Brabant en Limburg kan gezegd worden dater 

zich relatief qezien iets minder bejaarden dan in de rest van 

Nederland bevinden. Daarom zal de leeftijd expliciet gemaakt moeten 

zijn, zodat gegevens van Nederland per leeftijdsgroep zijn te 

verkrijgen. Dit is ook gedaan. 

Tenslotte de verouderde gegevens. 

Als we ons tot het verslag van Gehandicapten Welgeteld beperken, dan 

hebben we dus te maken met gegevens van zo'n 15 jaar oud. In die 

tussentijd is er wel iets veranderd, ook ten aanzien van de 

moqelijkheden bepaalde afwijkingen te herstellen terwijl dat voor die 

tijd niet kon. 

Echter vanwege de redenen genoemd onder par. 4.5 (latere ontwikkeling) 

en ook omdat het toch de minst onbetrouwbare cijfers zijn, wordt ook 

hier van de percentages uit Gehandicapten Welgeteld uitgegaan. 

Bovendien gaan we alleen uit van mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Op 

ieder persoon jonger dan 50 jaar die om hulp komt vragen is niet 

gerekend bij de vraagprognose maar hij/zij wordt we! behandeld. 

Dus zal de medische ontwikkeling ervoor gezorgd hebben dat in totaal 

n1et zo veel mensen meer gehandicapt blijken, door alleen near mensen 

boven de 50 te kijken sluit je mensen van jonqer dan 50 jaar nog niet 

uit. Men betrekt ze alleen niet in de prognose. We zullen nu de 

percentages die berekend zijn in paragraaf 4.4 voor heel Nederland 
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omzetten near de 3 doelgebieden en hun aantallen.Bronvermelding van 

gegevens is te vinden in de paragrafen wear de doelgebieden zijn 

geintroduceerd in Hoofdstuk 5. 

6.4 Aantal slechtzienden in regio Zuid/Zuidoost-Nederland 

Met de gegevens uit tabel 4.1 (percentages slechtzienden) en met de 

gegevens van bijlage 4 kunnen we tot tabel 6.1 komen. 

mannen vrouwen totaal 

50-64 8.790 14. 010 22.800 

65+ 15.210 35.760 50.970 

totaal 24.000 49. 770 73. 770 

label 6.1 Aantal slechtzienden in Zuid/Zuidoost-Nederland 

0pvallend is dat het aantal slechtziende vrouwen zo hoog is ten opzichte 
van dat van mannen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat vrouwen 

eerder last krijgen van oogaandoeningen (7) en versterkt doordat er meer 

oudere vrouwen zijn den mannen (par. 5.9). 

6.5 Aantal slechtzienden in regio Zuidoost Noord-Brabant 

Getallen uit tabel 6.2 zijn verkregen door getallen van tabel 4.1 te 

combineren met die van bijlage 6. 

mannen vrouwen totaal 

50-64 1. 580 2.480 I 4.060 

65+ I 2.470 5.840 B. 310 

I 

totaal I 4.050 8. 320 f 12. 370 

label 6.2 Aantal slechtzienden in Zuidoost Noord-Brabant 
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Terw:jl het totaal aantal inwoners van 20 Noord-Brabant 17, 9% van 2/20 

Nederland is, is het aantal oudere slechtzienden 16,8% van het aantal 

ouclere slechtzienden in Z/20 Nederland. 

6.6 Aantal slechtzienden in Eindhoven 

De qeqevens, zoals die in tabel 6.3 vermeld staan z1Jn verkreqen door 

combinatie van tabel 4.1 uit dil verslaq met bijlage 7. 

mannen vrouwen totaal 

I 50-64 534 864 1. 398 

65+ 982 2.499 3.481 

I totaal I 1. 516 3.363 I 4.879 I 
label 6.3 Aantal slechtzienden in Eindhoven 

Terwijl het aantal inwoners van Eindhoven ten opzichte van het aantal in 

ZO Noord-Brabant (resp. Z/20-Nederland) circa 30,5% (resp. 5,6%) is, is 

het aandeel van de oudere Eindhovense slechtzienden in het totale aantal 

ouclere slechtzienden van ZO Noord-Brabant (resp. 2/ZO-Nederland) 39,4% 

(resp. 6,6%). Duidelijk te zien dus de relatief grotere aantallen 

slechtzienden in Eindhoven, vergeleken met de rest van de provincie. Dit 

hangt ongetwijfeld sa11en met een van de conclusies uit het Rapport 

Gehandicapten Welgeteld, waarin gewag werd gemaakt van het feit dat in 

grate steden meer visueel gehandicapten wonen per 100.000 inwoners den 

op het platteland. 
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Hoofdstuk 7: TOTALE KOSTEN 

7.1 lnleiding 

De totale kosten zijn in de voorlopige begroting van de 

voorbereidinqscommissie onderverdeeld in personeelskosten, 

huisvestingskosten, inventariskosten en overige kosten. In die begroting 

van het verslag van de corrrnissie is tevens een onderscheid gemaakt 

tussen de voorbereidingsfase en de operationele fase. 

De voorbereidingsfase is de fase gedurende 2 maanden, die voorafgaat aan 

de werkelijke start van het VAC. In deze periode wordt de apparatuur en 

andere inventaris en meubilair geYnstalleerd, warden de personeelsleden 

ingewerkt, enz. Een uitzondering vormen de visuologen, die dan al een 

opleiding van± 6 maanden achter de ruq hebben. In de eigenlijke 

voorbereiding van 2 maanden kunnen zij zich dan bemoeien met de 

inrichting, het zich vertrouwd maken met de apparatuur enz. 

De operationele fase begint bij de start van het VAC. In het verslag van 

de voorbereidingscorrrnissie wordt er van uit gegaan dat het centrun 

qedurende 2 dagen per week bemand zal zijn door een administratief 

medewerkster en 2 opticiens (ieder 2 dagen beschikbaar), terwijl de 

visuologen ieder 2 dagen per week in dienst zijn van het VAC (waarvan 1 

dag in opleiding nog?) en er 2 x 1 dag per week een maatschappelijk 

werkster beschikbaar is. Een psycholoog is er een halve dag per week. 

Huisvesting moet voor het volle pond berekend warden, evenals meubilair 

en inventaris. 

Of het VAC nu 1 dag per week of iedere dag open is, maakt voor de 

huurprijs niets uit omdat ruimte niet aan iemand anders verhuurd kan 

worden gedurende de rest van de week. 

Apparatuur zal technisch misschien wel langer meegaan bij minder gebruik 

gedurende de week (technische afschrijvinq per jaar minder), maar de 

economische afschriJving blijft gelijk. Na afloop van de 

afschrijvinqsperiode, wanneer het produkt is afqeschreven dus, zal het 

apparaat verouderd zijn en niet meer kunnen wedijveren met dan op de 

markt verschenen produkten (technoloqische vooruitgang). 
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7.2 Personeelskosten 

Personeelskosten zijn opgebouwd uit de salarissen van de verschillende 

mensen die in het VAC komen te werken, met daaraan toegevoegd sociale 

lasten, pensioensvoorzieningen, reiskosten en kosten van overiq 

personeel (b.v. kantinepersoneel). 

In de voorbereidingsfase van 2 maanden is de post salarissen voor 

visuologen opqevoerd voor de duur van 8 maanden i.p.v. 2 maanden. Dit 

kant omdat voordat het VAC ingericht gaat warden, de visuologen een 

opleiding dienen te volgen gedurende 6 maanden. Er is hierbij van uit 

gegaan dat deze opleiding full-time is, aangezien voor de 

voorbereidingsfase op 16 manmaanden van de visuologen is gerekend. Of 

dit inniddels is veranderd of te veranderen staat is noq niet duidelijk, 

maar wel een mogelijkheid, omdat een part-time opleiding te combineren 

is met het werk van de 2 visuologen dat ze nu doen. De overige 

personeelsleden, beginnen aan een bijscholingsopleiding, voor zover zij 

dat nodig hebben (gestreefd zal warden naar ervaren mensen op het gebied 

van gehandicapten en in het bijzonder visueel gehandicapten, dus een 

ervaren L.V.-opticien, een maatschappelijk werkster die de problematiek 

kent, enz.) aan het begin van de voorbereidingsperiode gedurende een 

maximum tijd van 2 maanden dus. Opnieuw wordt er hier van uit gegaan dat 

de opleiding full-time is, hoewel de personeelsleden later, in de 

operationele fase, zeker in het begin, geen van allen op full-time basis 

zullen werken. 

lndeling van personeel in salarisschalen is gedaan terwijl rekening is 

gehouden met de indeling van vergelijkbare functies elders. Salarissen 

tijdens exploitatie zijn fl. 154.700, totale personeelskosten 

fl. 217.400 per jaar. 

7.3 Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten zoals die staan beschreven in het verslag van de 

voorbereidingscorrrnissie zijn gebaseerd op geqevens van het ACE. De 

situatie is intussen in zoverre veranderd, dat het idee, dat toen leefde 

om sanen een pand te betrekken, van tafel is verdwenen. I-let ACE is 

gewoon in het 'oude' pand op de Paradijslaan blijven zitten, het VAC zal 

zijn intrek nemen in het gebouw waar het Regionaal Hulpverleningscentrum 
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Eindhoven sinds kart is begonnen, op de Boschdijk, tevens in het centrum 

van Eindhoven dus. Het is zelfs zo dat het VAC er zeer snel kan 

beginnen, want ruimte is al gereserveerd. 

Als tegemoetk001ing in de (huisvestinqs)kosten heeft het RH al aangeboden 

de huur van het eerste jaar volled1g voor haar rekening te nemen. Oat 

wil niet zeggen dater daarom qeen huisvestingskosten gemaakt warden, 

maar de dekking van die kosten is in ieder geval het eerste jaar al 

rand. 

Wat betreft de hoogte van de geschatte kosten van huisvesting zou het 

puur toeval zijn als die precies even hoog uitvallen als was voorspeld, 

ten tijde van de andere situatie. Omdat het evt. verschil niet hoog 

wordt geschat (volgens dhr. G.E. Bod, penningmeester van het VAC zal de 

prijs nu misschien iets lager zijn, maar als dat al zo is, dan toch niet 

veel lager), wordt het zelfde bedrag aangehouden, nl. fl. 33.800,- per 

jaar. Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

- benodigd vloeroppervlak 100 rrf a fl. 280,- per m2 

- gas, water en licht 

- schoonnaak 

- onroerend goed belasting 

fl . 28. ODO, -

fl. 1.800,-

fl. 2.000,

fl. 2.000,-

fl. 33.800,-

Dok tijdens de voorbereidingsfase van 2 maanden warden deze kosten al 

gemaakt. Men kan nl. moeilijk verwachten dat men precies genoeg ruimte 

kan huren om de apparatuur kwijt te kunnen. Dan zou aan het begin van de 

voorbereidingsfase niets gehuurd warden en daarna het vloeroppervlak 

toenemen naarmate er meer apparatuur en meubilair binnenkomt. Meteen van 

het begin af 100 rr7 is daarom de aangewezen manier. Oat er 

substantiele kosten warden gemaakt in verband met evt. verbouwingen of 

aanpassingen in het gebouw is thans niet waarschijnlijk. 

7.4 Apparatuur en inventariskosten 

In de voorlopige begroting was uitgegaan van een totale aanschaf van 

apparatuur van 600 kfl. en van meubilair en ender inventaris van 30 

kfl. Apparatuur- en inventariskosten werden daar berekend door een 

annu:iteitensysteem met rentepercentage van 8~~ toe te passen en een 

afschrijving van apparatuur over een periode van 6 jaar en van meubilair 

over 10 jaar te hanteren. 
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Bij deze afschrijv1ng per jaar komen dan noq kosten van onderhoud en 

assurantie (resp. 15 en 1.5 kfl). 

Gegevens over gebruiksduur waren verkregen van oogartsen en betroffen 

moderne apparatuur. Bij iets minder geavanceerde apparatuur zou 

gebruiksduur ook minder zijn. Bovend1en moet dan opqepast warden dat de 

kwaliteit van de zorgverlening niet lijdt onder besparingen op 

apparatuur (of personeel), want om die kwaliteit is het tenslotte 

allemaal beqonnen. 

BiJ de aanschaf van apparatuur ziJn oak de hulpmiddelen geteld, die door 

het VAC moeten warden aangeschaft om door mensen te laten uitproberen op 

het centrun en thuis. Het is echter zeker reeel te veronderstellen dat 

leveranciers deze hulpniddelen gratis ter beschikking stellen. Bij 

aanschaf is uitgeqaan van koop. leasing is oak een mogelijkheid maar is 

vaak duurder, door de meer qespreide manier van betaling. Bij 

technoloqisch snelle veranderingen is lessen gunstig omdat het produkt, 

dat veroudert, eiqendom blijft van de verhuurder (lessor), die ook 

doorqaans voor het onderhoud zorgdraagt. 

Kosten van apparatuur en inventaris komen zodoende op 150.8 kfl. per 

Jaar in de operationele fase (15 + 1.5 + 4.5 voor meubilair + 129.8 voor 

apparatuur, zie biJlage 9). In de voorbereidingsfase zal er gedurende 2 

maanden kosten qemaakt warden, dus ongeveer 1/6 dee! van 150.8 is dus 

25 kfl. (niet precies, want rente meetellen). 

7.5 0verige kosten 

0verige kosten betreffen kosten zoals drukwerk, kantoorbehoeften, 

oprichtingskosten (vooral in voorbereidingsfase), advertentiekosten, 

accountantskosten, vakliteratuur, etc. 

In deze kosten zit waarschijnlijk we1n1g speling, ze z1Jn tamelijk 

onafhankelijk. Voor de voorbereidingsfase werden de kosten geraamd op 

fl. 14.000,- voor de operationele fase op fl. 15.500,- per jaar. 
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Hoofdstuk 8: SCENARIO'S 

8.1 Inleiding 

Om de meest waarschijnlijke prijs nu samen te stellen, wordt van 

verschillende scenario's uitgegaan. De vraag zal kunnen varieren. Hier 

wordt uitgegaan van 3 varianten voor de vraag, een lage, een midden en 

een hoge variant. Deze varianten van de vraag zullen loodrecht op de 

varianten in de kosten moeten staan, zodat we een matrix krijgen. Oak 

wat betreft de kosten zullen 3 varianten gehanteerd warden. Onder kosten 

wordt hier verstaan totale kosten, doch slechts de personeels- en 

inventariskosten zullen warden gevarieerd. De huisvestingskosten en de 

overige kosten warden vast verondersteld. Tevens bedoelen we met totale 

kosten de exploitatiekosten en niet de kosten van het opstarten. 

Van de kosten van het opstarten wordt hier alleen gezegd dat die volgens 

het verslag van de voorbereidingscol11Tlissie 266.4 kfl. zullen zijn, als 

we tenminste de opstartkosten gelijkstellen aan de kosten van de 

voorbereidingsperiode. Hoewel daarbij oak personeelskosten in verband 

met opleidingen zijn gerekend, vallen die hier toch onder opstartkosten 

in ruime zin. Deze kosten kunnen niet gedekt warden door de prijs van 

een consult omdat er in die periode nag geen consults zijn. Een 

mogelijkheid is om de kosten bij het eerste jaar te nemen, maar dit 

veroorzaakt ten eerste een erg hoge kostenpost voor het eerste jaar 

zodat de begroting nauwelijks meer rand te krijgen is, en ten tweede zou 

het tweede en volgende jaren de prijs van een consult natuurlijk weer 

moeten zakken om rand te komen. Dit is naar de clienten natuurlijk 

moeilijk te verkopen. Gedeelte van de dekking, t.w. huisvesting, komt 

voor rekening van het RH (5,6 kfl.) terwijl de trainingskosten van de 

visuologen geheel of gedeeltelijk zullen warden vergoed door het 

Revalidatiefonds. Resteert een bedrag van 95 kfl. (of 39 kfl., als alle 

salarissen voor rekening van het fonds komen) dat dus eigenlijk 

opstarten in enge zin voorstelt. Deze zouden evt. nag wel bij het eerste 

jaar zijn te tellen en desnoods wordt een klein verlies geleden het 

eerste jaar dat goedgemaakt wordt in het tweede. 

Oak zou een beroep gedaan kunnen warden op evt. andere fondsen of 

andersoortige schenkingen om kosten bij start te dekken. 
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Financiering door een bank moet tenslotte ook mogelijk z1Jn els men kan 

hard maken dat de AWBZ van toepassing is en dientengevolge geld tegemoet 

gezien kan warden van de ziekenfondsen en bovendien een overtuigend plan 

wordt overlegd wat betreft de verwachte vraag near het produkt (dienst) 

de komende jaren. 

Bij koop van apparatuur zal een extra beroep moeten warden gedaan op de 

bank (of andere geldschieters) omdat hiervoor liquiditeiten nodig zijn 

(of leverancier moet als geldschieter fungeren: zo is leasen een soort 

van financiering dus). Dok moet er mee rekening gehouden warden dat 

innen van declaraties altijd op zich laat wachten terwijl personeel toch 

betaald moet warden. Dok dit doet dus een beroep op de liquide 

middelen. Heeft men eennaal de zaak draaiende den is dat niet meer zo'n 

probleem. In het begin echter wel (en bij veranderingen, zoals nieuwe 

apparatuur, verlenging van openingsduur en dus verhoging van 

personeelskosten). 

8.2 Varianten in de vraag 

Zeer onzeker is de voorspelling van het aantal mensen dat naar het VAC 

zal komen per jaar. Waarvan dit allemaal afhangt is te zien in hoofdstuk 

3. Aan het bijkomende probleem dat de prijs van een consult 66k de vraag 

zal be1nvloeden wordt hier niet verder ingegaan, omdat er van wordt 

uitgegaan dat het consult vergoed wordt door de ziekenfondsen en 

verzekerinqen. 

Als we aannemen dat het centrun begint met een openstelling van 2 daqen 

per week maar dat gedurende de gehele week mensen terecht kunnen bij RH 

en via hen een afspraak kunnen maken bij het VAC om op ~~n van de 

opengestelde dagen daar te komen voor onderzoek, kunnen wij met de 

cijfers van het aantal L.V.-patienten in Eindhoven (resp. ZO 

Noord-Brabant en Z/20 Nederland) in het achterhoofd de volgende 

varianten van de vraag opstellen: 

lage vraagvariant 

midden vraagvariant 

hoge vraagvariant 

Hierbij moet men bedenken dat: 

400 mensen per jaar (8 p.w.) 

600 mensen per jaar (12 p.w.) 

800 mensen per jaar (16 p.w.). 

- een onderzoek gemiddeld 1,5 uur zal duren 

vooral in het beqin de visuoloog (die nog wat onwennig is) relatief 

veel tijd steekt in het onderzoek 
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- de komst in de aanvangsperiode waarschijnlijk traag op gang zel komen 

(zie Audiologisch Centrum, hoofdstuk 2). 

Vaak is het beter de vraag laag te schetten zodat niet zo snel verlies 

wordt geleden. Men bouwt dan eigenlijk een soort reserve in. 

8.3 Varianten in de kosten 

Omdat huisvestingskosten en overige kosten (drukwerk, kantoorbehoefte, 
vakliteratuur, reis- en verblijfkosten, eccountentkosten) els vest 

warden beschouwd tijdens de exploitetie (resp. 33.8 en 15.5 kfl. per 

jaar), warden de varianten van de kosten bepaald door 2 kostensoorten, 

nl. personeelskosten en inventariskosten (waarbij apparatuur). 

Er wordt tevens van uit gegaan dat de hulpmiddelen die het VAC nodig 

heeft gratis door leveranciers verstrekt zullen warden. Buiten 

beschouwing laten we de indeling in de salarisschalen en de daarmee 

sanenhangende hoogte van de salariering van de personeelsleden. 

8.3.1 Hoge variant 

Omdat in beginsel wordt uitgegaan van 2 dagen openstelling per week in 

de beginfase en omdat de personele bezetting den zeker voldoende is 

zoals die in de voorbereidingsconmissie is uiteengezet en omdat bij de 

apparatuur uitgegaan is van de wenselijke apparatuur en niet van de 

strikt noodzakelijke (b.v. menuele i.p.v. automatische bediening), 

wordt er hier van uit gegaan dat genoemde 'totale kosten-post' uit het 

verslag van de voorbereidingsconmissie de hoge variant van de totale 

kosten is (behalve den de 180 k aan kosten voor hulpmiddelen), met een 

aanpassing hierop. 

In de berekening van de apparatuurkosten per jaar werd bij het 

gehanteerde annuiteitensysteem uitgegaan van een gebruiksduur van de 

machines van 6 jaar. Gewoonte is echter (4 of) 5 jeer ean te houden in 

de medische wereld volgens normen van het COTG. Daarom wordt in 

bijlage 9 uitgerekend wat de kosten per jaar warden voor apparatuur 

met aanschafwaarde van 420 kfl., bij 5-jerige afschrijving. Dit is dus 

105.2 kfl. Semen met de onveranderde kosten per jeer van meubilair 

(4.5 kfl.) en van onderhoud en assurantien (resp. 15 en 1.5 kfl.) 

heeft dit de volgende totale kosten tot gevolg: 
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Totale kosten hoqe variant: 

personeelskosten 

inventaris + apparatuur (105.2 + 21) 

huisvestinq + overiq 

217.4 (w.v. 154.7 k salarissen) 

126.2 

49.3 

392.9kfl. 

Merk op dat totale kosten in het verslaq van de 

voorbereidinqscommissie 417.S k waren. 

Bij 6-jariqe afschrijvinq van apparatuur ter waarde van 420 kfl. zijn 

kosten per Jaar 90.9 kfl. i.p.v. 105.2 kfl. en totale kosten dus 

378.6 kfl. 

8.3.2 Laqe variant 

Delage variant vinden we op de volgende manier. 

- Aan strikt noodzakelijke apparatuur dient minimaal 115 k te warden 

uitqegeven, volgens dhr. Ch. Legein, ooqarts. HierbiJ moet gedacht 

warden aan absoluut onmisbare apparatuur in de eenvoudiqste 

uitvoerinq (dit wil overiqens niet zeggen dat overige apparatuur 

niet nodiq is, maar het beperkt het aantal moqelijke soorten 

onderzoeken). Als we er dan vanuit gaan dat de qebruiksduur zal 

verminderen, omdat de kwaliteit van de apparatuur iets minder is 

(niet zo 'up to date') (tot 4 jaar) en als we de rente voor het 

qemak qeliJkhouden (zou nu rand de 7% kunnen ziJn maar is op de 

eerste plaats erq onzeker en ten tweede is effect ervan vrij weinig, 

zie biJlaqe 9) dan warden de kosten van apparatuur per jaar 34.7 

kfl. 

- Kosten van personeel warden verminderd doordat een opticien minder 

wordt aangenomen (0,4 manjaar i.p.v. 0,B manjaar) en het totaal 

aantal werkzame dagen van de visuologen teruqqebracht wordt van 4 

naar 3 (0,8 manJaar naar 0,6 manjaar). Als het nanelijk niet zo druk 

is zijn er geen 2 opticiens nodiq voor het meten van de 

versch1llende gegevens. Als het even wat drukker 1s kan een 

visuoloog dat evt. oak doen, dit is wel duurder dan werk van 

opticien, maar visuoloog kan over het algemeen niet zo gemist warden 

als een opticien. BiJvoorbeeld als de andere visuolooq uitvalt moet 

er toch een ender zijn om hem te vervanqen. De totale arbeidstijd 

van de visuologen kan toch qeredoceerd warden tot 3 dagen omdat 100% 

van de openinqstiJd 2 visuologen aanwez1q toch wat overdreven kan 

z1Jn. Salarissen warden dan 105 ken totale personeelskosten 150 k. 
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- Kosten van huisvesting blijven gewoon geliJk, evenals overige kosten 

(resp. 33.8 en 15.5 k). 

Totale kosten warden dus: 

personeelskosten 

inventaris + apparatuur (34.7 + 21) 

huisvesting + overig 

150.0 k (w.v. 105 k 

salarissen) 

55.7 k 

49 .3 k 

255.0 kfl. 

8.3.3 Midden variant 

8.4 

De midden variant tenslotte vinden we door: 

- bij de kosten van apparatuur tussen het maximun en het minimun te 

gaan zitten. Maximale aanschaf was 420 k voor apparatuur en minimum 

was 115 k. Als nu aangenomen wordt dat gemiddelde aanschaf van 

apparatuur 275 k zal zijn dan warden de kosten van apparatuur bij een 

rente van 8% en een gebruiksduur van 5 jaar dus 68.8 (bijlage 9) 

- kosten van meubilair bijven wederom gelijk dus 4.5 kfl. per jaar 

- onderhoudskosten (15 k) en assurantien (1.5 k) blijven gelijk 

- kosten van personeel wordt verminderd t.o.v. hoge variant doordat 1 

opticien minder wordt aangenomen. Blijft over nag 1 opticien voor 2 

dagen p.w. Personeelskosten warden dan 179.5 k (waarvan salarissen 

133.7 k) 

- kosten van huisvesting en overige kosten (resp. 33.8 en 15.5) 

blijven gelij k. 

Totale kosten warden dus: 

personeelskosten 

inventaris + apparatuur (68.8 + 21) 

huisvesting + overige 

179.5 k (w.v. salarissen 133.7 k) 

89.8 k 

49 .3 k 

318.6 kfl. 

Wanneer afschrijving van apparatuur over slechts 4 jaar wordt genomen 

dan warden de jaarlijkse apparaatkosten 83 k i.p.v. 68.8 en de totale 

kosten per jaar dus 332. 8 k. 

Prijzen bij de scenario's 

Als nu de varianten van de vraag warden uitgezet tegen de varianten en 

de kosten, krijgt men een matrix met daarin 9 verschillende prijzen 

bij de verschillende scenario's, zie tabel 8.1. 
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kosten laag midden hoog 

vraag 255 k 318.6 k 392.9 k 

1 2 3 

laag 640 795 980 

400 

4 5 6 

midden 425 530 655 

600 

7 8 9 

hoog 320 400 490 

800 

label 8.1 

Prijzen van een consult bij verschillende scenario's (fl.) 

Bij afschrijving over 6 jaar (i.p.v. 5) bij hoge kosten variant warden 

de prijzen van hokJe 3,6 en 9 resp. fl. 945,-, fl. 630,- en 

fl. 475,-. Bij afschrijving over 4 jaar (i.p.v. 5) bij midden kosten 

variant warden de prijzen van hokje 2,5 en 8 resp. fl. 830,-, 

fl. 555,- en fl. 415,-. 

8.4.1 Hulpmiddelen niet gratis 

Als hulpmiddelen niet gratis aan VAC warden verstrekt door 

leveranciers, moeten ze door het VAC qekocht warden. In de hoge 

variant kost dat 180 k, in de midden variant 125 ken lage variant 

65 k (volgens Melotte). Afschrijving geldt als bij apparatuur. Kosten 

voor !age, midden en hoge variant warden dan 274.6 k, 349.8 ken 438 k 

door een stijging van Ann: met resp. 19.6 k, 31.2 ken 45.1 k (zie 

bijlage 9). Prijzen onder deze voorwaarde zijn te vinden in tabel 8.2 
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~ 
laag midden hooq 

274.6 k 349.8 k 438 k a 

laag 685 875 1100 

400 

I midden 460 585 730 I 
600 

hoog 345 440 550 

800 

label 8.2 Prijzen van een consult bij verschillende scenario's 

als de hulpmiddelen in het VAC door het VAC moeten warden 

betaald (fl.). 

Als bij de hoqe kostenvariant de afschrijving niet over 5 jaar maar toch 

over 6 jaar geschiedt, warden de kosten van apparatuur incl. 

hulpmiddelen 90.9 kfl. + 38.9 kfl. = 129.8 kfl. en de totale kosten dus 
217.4 + 129.8 + 21 + 49.3 = 417.S kfl. De prijzen in de rechter kolom 

warden dan van boven naar beneden resp. fl. 1045,-, fl. 695,- en 

fl. 520,-. 

Als bij de middelste kosten variant de afschrijving over 4 jaar i.p.v. 

over 5 jaar gebeurt dan warden de kosten van apparatuur incl. 

hulpmiddelen 83 kfl. + 37.7 kfl. = 120.7 kfl. en totale kosten dus 

179.5 + 120.7 + 21 + 49.3 = 370.S kfl. De prijzen in de middelste kolom 

warden dan van boven naar beneden fl. 925,-, fl. 620,- en fl. 465,-. 
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Hoofdstuk 9: CONCLUSIES 

Wanneer er voor de start van het Visueel Advies Centrum een begrotinq 

gemaakt meet warden moeten daarin de geraamde kosten staan, alsmede de 

manier waarop men denkt die kosten te kunnen dekken. Er zal dus v66r de 

start een schatting gemaakt moeten warden van de verwachte vraaq. Op die 

vraag en op de aan te nemen totale kosten moet de prijs van een consult 

gebaseerd warden, zodanig, dat het geheel van inkomsten (consultprijzen x 

vraag) kostendekkend is. 

In hoofdstuk 8 zijn a.a. een paar mogelijkheden opqesomd wat betreft de 

hoogte van de vraag. De vraag die uiteindelijk in de begroting wordt 

opgenomen als ziJnde de meest reele, hangt o.m. af van het aantal 

slechtzienden en het percentage van die slechtzienden die naar het VAC 

komen. Om het percentage werkelijke (t.o.v. potentiele) klanten te kunnen 

schatten wordt verwezen naar het onderzoek van Joyce Hofhuis. Zij heeft een 

aantal slechtzienden gevraagd naar hun toestand, ervaringen en wensen 

t.a.v. verkreqen hulp en hulpmiddelen. 

Er moet wel op qelet warden dat het percentage slechtzienden dat naar het 

VAC kcrnt, niet alleen afhankelijk is van de toestand van de patient en zijn 

behoefte aan hulp, maar oak van de afstand tussen de slechtziende en het 

VAC. 

Het aantal slechtzienden in de verschillende regio's waarin het 

VAC-Eindhoven liqt, is geschat in hoofdstuk 6. Hierbij moet warden bedacht 

dat het om voorzichtige schattingen gaat om redenen die in dat hoofdstuk 

zijn duidelijk gemaakt. Hier wordt ermee volstaan noqmaals te wijzen op het 

feit dat het aantal slechtzienden verminderd kan zijn in de loop der 

zeventiger en tachtiger jaren a.g.v. technoloqische medische ontwikkelinqen, 

maar dat aan de andere kant alleen 50-jariqen en ouder opgenomen zijn in de 

schattinqen (in werkelijkheid zijn oak velen onder de 50 slechtziend en dus 

potentieel klant van het VAC) en dat bovendien in grate gemeentes het 

aandeel van slechtzienden grater zal zijn dan elders, zodat het qeschatte 

aantal voor Eindhoven, regio ZO Noord-Brabant (met Eindhoven/Helmond) en 

regio Z/ZO-Nederland (met speciaal het stukje Gelderland rand Nijmegen) aan 

de lage kant zal zijn. 
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Bovendien bliJ kt dat t>~t :...ntaJ .:;uderer. in cla toekomst nog verder zal 

stijqen (zie bijlage 3) en daarmee mogelijk het aantal slechtzienden. 

In het verslag van de voorbereidingscommissie werd bij het bepalen van de te 

bereiken populatie nog uitqegaan van de aqglomeratie Eindhoven en Helmond 

met een gezamelijk inwonertal van 435.000 mensen. In dit verslag zijn 

verschillende regio's aanqenomen omdat de functie toch meer dan alleen een 

lokale wordt, volqens de ideeen van a.a. de Ziekenfondsraad (22). De totale 

kosten volgens de voorbereidingscommissie zijn in het kader van de 

kostenplanningen in dit verslag aan de hoge kant. 

Wanneer we er vanuit zouden gaan dat COTG-personeelskostennormerinq voor 

audiologische centra ook voor het Visueel Advies Centrum zal warden 

gehanteerd in de toekomst, dan resulteert dit bij de verschillende 

vraagverwachtinqen tot de volqende maximale personeelsuitgaves aan 

salarissen: 

vraag is 400 p.j., maximale salarisuitgaven 

vraag is 600 11 

vraag is BOO " 

109.5 kfl. 

150.4 kfl. 

189.3 kfl. 

Zou de COTG dus bij de begrotinq van het VAC van deze richtlijnen uitgaan, 

dan zal bij de !age vraagverwachting (400) alleen de !age kostenvariant (255 

kfl.) getolereerd warden, bij de middelste vraaqverwachtinq (600) zouden de 

!age- en midden-kosten variant (255 en 293.6 kfl.) goedgekeurd warden en bij 

de hoge vraaqverwachting (BOO) oak de hoqe variant van de kosten (392.9 

kfl.) goedgekeurd warden. 

Kijken we naar tabel B.1 dan betekent dit dat de prijzen in de hokjes 

2,3 en 6 door het COTG niet goedgekeurd zouden worden. Gaan we echter uit 

van de praktische benadering, dat hoe qroter de vraag is, des te meer kosten 

gemaakt zullen worden, dan zal in ieder qeval de prijs in hokje 7 (fl. 

320,-) niet erg reeel zijn: met een 'minimum' aan kosten een 'maximum' aan 

vraag beantwoorden is redelijkerwijze niet te doen. 

Wordt er bovendien rekeninq qehouden met het feit dat de prijs op een 

zodanige manier qeraamd moet warden, dat de kans op een tekort het komende 

jaar zo laag mogelijk is, dan blijven de hokjes op de diagonaal over als 

meest waarschijnlijke prijsniveaus (hokjes 1,5 en 9), d.w.z. een prijs 

tussen de 490 en 640 gulden. Deze prijzen komen aardiq overeen met de 

gemiddelde prijs van een onderzoek bij het ACE. 
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Var1aties in die prijsvaststelling z1Jn overigens zeker niet uitgesloten, 

omdat hier slechts van 3 niveaus is uitgegaan bij vraag en kosten, maar in 

werkelijkheid zijn er natuurliJk veel meer mogelijkheden. 

Zo kan bij een noodzakelijke kostenreductie op een aantal manieren in kosten 

gesnoeid warden. Deze 3 varianten dienen echter slechts een bepaalde 

aanwijzing te geven in de richtinq van de hooqte. 

Wanneer hulpmiddelen die in het VAC gebruikt warden, gekocht moeten warden 

door het VAC, zullen de prijzen voor de lage, midden en hoge kostenvariant 

stijqen met resp. zo'n 8,10 en 12% en komen de prijzen op de diagonaal 

tussen de 550 en 685 gulden (zie tabel 8.2). 

Indien geen definitieve AWBZ-uitkering rand is ten tiJde van de opening van 

het VAC zal men afhankelijk warden van betalingen van de patienten zelf. Dit 

zou tevens wel eens zijn weerslag kunnen hebben op de verwachte vraag en zal 

de priJs daarom be1nvloeden, die op zijn beurt de vraag weer be1nvloedt, 

enz. 

Het blijkt trouwens dat van de totale kosten (in het geval de hulpmiddelen 

het VAC niets kosten) de salarissen op het VAC 40 tot 42% beslaan (in het 

andere geval 35-38%) en de totale personeelskosten 55 tot 60% (resp. 

50-55%). Op het Audioloqisch Centrum Eindhoven bedroeqen in 1986 de 

salariskosten onqeveer 51% en de personeelskosten 71% bij aan de totale 

kosten. 

Een eventuele verkoop van hulpmiddelen (uit eiqen beheer, of als verkooppunt 

van een opticien, of op provisiebasis doorsturen near bepaalde opticiens) 

door het VAC zal aan het begin van de openstelling niet aan de orde zijn 

omdat hiermee geen rekening is gehouden bij de benodigde ruimte en 

personeel, en bovendien zal de tijd en enerqie die nodiq is om zich in te 

werken in de toch al nieuwe situatie, al genoeg beslag leqgen op het 

personeel. 

Wanneer de AWBZ-uitkering echter onverhoopt op losse schroeven zou komen te 

staan of om andersoortige redenen niet door zou gaan (vanwege b.v. het niet 

kunnen bereiken van een akkoord bij de directeuren van de 5 regio's, of 

vanwege plotselinqe nieuwe bezuinigingen, enz.), dan kan levering opnieuw 

overwoqen warden, zodat de opbrengsten van de levering kunnen warden 

gebruikt om de kosten te drukken. 

Ook het verrichten van speciale keuringen, uitqevoerd in opdracht van 

bepaalde bedrijven kan dan dienen als extra. 

I-let weqvallen van de AWBZ-financierinq zou oak een reden kunnen zijn voor 

het leasen van de apparatuur. 
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Men heeft dan nl. niet zo~eel ,Iiquiditeit~r. nodiq 1n de aanvanqsperiode om 

de apparatuur aan te kunnen schaffen. Andere reden voor leasing is het op de 

voet kunnen volgen van moderne technologische ontwikkelinqen. 

liquiditeiten in het begin zullen dus aanwezig moeten zijn, niet alleen om 

apparatuur te kopen, maar oak om personeel te kunnen betalen. Geld uit 

consulten wordt nl. pas later ontvanqen. Deze behoefte in het begin wordt 

mogelijk versterkt doordat de vraag aanvankelijk zal tegenvallen (zie ook 

aanvanq Audiologisch Centrum Eindhoven, hoofdstuk 2 van het verslag). 

Ook tijdens de exploitatie zal steeds geld uitqeqeven warden, v66rdat er 

inkansten tegenover staan, omdat declaratie voor het qeqeven onderzoek pas 

achteraf door ziekenfondsen betaald wordt. Dit betekent dater constant 

geldmiddelen aanwezig moeten zijn, hoeveel hangt af van het aantal 

onderzoeken en van het aantal malen dat qeaccumuleerde declaraties bij 

ziekenfonds warden ingediend (eens per maand, 2 maanden, 3 maanden, 2 weken, 

enz.). 

Aanbevolen wordt, wanneer meer duidelijkheid is verkregen antrent de hoogte 

van de vraag (en het al of niet gratis verstrekken van de hulpmiddelen die 

op het VAC nodig zijn), de prijs van een consult in de tabel op te zoeken op 

bovenstaande manier (diagonaal) of als volgt. Als men er vanuit gaat dat 

dezelfde normering geldt voor salarissen als bij het ACE en dat de 

salarissen 40% bedragen van de totale kosten, dan komt men tot de volqende 

maximumprijzen bij de verschillende vraagniveaus. 

vraaq Max salarissen max. tot. kosten m~. prijs 

400 109.5 kfl. 273.8 kfl. fl. 685,-

600 150.4 kfl. 376.0 kfl. fl. 630,-

800 189.3 kfl. 473.3 kfl. fl. 595,- I 
Voor nadere informatie omtrent de vraag wordt verwezen near het lopend 

onderzoek van Joyce Hofhuis, voor nadere informatie over de kosten en 

benodigde liquiditeiten tijdens introductie en exploitatie zal nader 

onderzoek nodiq zijn. 
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gu1age 1. 

OPDRACHTFORMULERING BEDRIJFSSTAGE 

Instituut voor Perceptie Onderzoek 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

Opdracht voor Praktisch Werken II 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit der Bedrijfskunde 

Stagiair: Eric van Aqt 

Identiteitsnummer: 144805 

Stageperiode: 18.01.88 tot 26.02.88 (evt. tot 04.03.88) 

Inleverdatum rapport 11.03.88 

Opdracht 

Hoewel de individuele en sociale problemen bij auditief en bij visueel 

gehandicapten, alsmede de wijze van behandelen van die problemen, vele 

facetten hebben die met elkaar overeenkanen, is de zorg van de slechtzienden 

niet zo goed geregeld als die van de slechthorenden. 

Voor slechthorenden bestaan op verschillende plaatsen Audiologische Centre, 

waarnaar een KNO-arts zijn patient kan doorverwijzen. Op die centre wordt 

een hulpmiddel geadviseerd en voorgeschreven op basis van een 

functie-onderzoek en begeleidt men de patient in de thuis- of werksituatie, 

om het nut en gebruik van dat hulpmiddel te bevorderen. 

Slechtzienden daarentegen warden door een oogarts doorgestuurd naar een 

opticien, een universiteits-polikliniek, de Nederlandse Vereniging voor 

Blinden en Slechtzienden of naar het Informatiecentrum hulpmiddelen voor 

blinden en slechtzienden. Dok kant een slechtziende sans uiteindelijk, op 

veelal eiqen initiatief, bij het IPO terecht. Geen van deze instanties heeft 

echter en de diagnostische kennis, en het inzicht in de beschikbare 

Low-Vision hulpmiddelen en aandacht voor de begeleiding van de gehandicapte 

in zijn nieuwe situatie. 



Daarom bestaat het plan tot het oprichten van een VisL:eel Advies Centrum. De 

taken van het VAC zullen bestaan uit het op aanvraag van ooqartsen 

zorqdragen voor bepaalde fysisch gerichte functie-onderzoeken en voor het op 

basis daarvan voorschrijven van 

Low-Vision hulpmiddelen, alsmede het verlenen van enige ondersteuning in de 

gebruiksituatie en het evalueren van het feitelijk gebruik. Deze 

activiteiten kunnen dan tevens dienen voor verbetering van hulpmiddelen via 

wetenschappelijk-technisch onderzoek en ontwikkeling, zoals in het IPO. 

Opdracht is nu te onderzoeken in hoeverre het haalbaar is een dergelijk 

centrum op te zetten, rekeninq houdend met verschillende situaties of 

scenario's. 

AMp. 

Om enige mate van inzicht te krijgen in de materie van de gezondheidszorg en 

speciaal dit gedeelte (Low-Vision), worden naast enkele 

literatuurraadpleginqen diverse qesprekken gevoerd met medewerkers van het 

IPO en !JvtGT. 

Teneinde de haalbaarheid te toetsen dienen de volgende activiteiten 

uitgevoerd te warden: 

- schattinqen van de kosten, als persaneelskosten, kosten van apparatuur, 

hulpniddelen en huisvesting en aanloopkosten. Genoemde kostensoorten zijn 

al geschat in het verslag van de voorbereidingscommissie, getiteld 'Naar 

een Visuologisch Centrun Eindhoven'. Deze zullen geverifieerd moeten 

warden (afschrijving, huisvesting). Oak kan bekeken worden welke kosten 

absoluut vast liggen en welke situatieqebonden zijn. Hiervoor warden 

scenario's opgesteld. 

- schatting van de opbrenqsten. Op de eerste plaats bestaan de opbrengsten 

uit de bedragen die men ontvangt voor verrichting. Andere mogelijke 

opbrengsten zijn subsidies van fondsen, e.d. Minder goed te meten 

opbrengsten zijn de kwaliteitsverbeteringen van de zorg, tot uitinq komend 

in verschillende facetten. Zo zal er meer voldoeninq zijn bij de 

gehandicapte, die op een snellere wijze een beter bij hem/haar passend 

hulpniddel krijqt voorgeschreven, en er bovendien een goede begeleidinq 

bij krijqt. Besparingen bij het ziekenfonds en particuliere verzeker1nqen, 

omdat er minder vaak verkeerde hulpniddelen warden voorgeschreven, die na 

enige tijd in de kast van de gehandicapte komen te liggen. 



Minder beroep op intramurale instellinqen (verzorgingshuis) doordat men 

mogelijk lanaer zelfstandig kan blijven. De methodes om bovenqenoemde 

schattingen te meten zullen qrotendeels bestaan uit gesprekken met de 

administrateur van het Audiologisch Centrun Eindhoven, met IPO-medewerkers, 

met eventueel oogartsen, ziekenfonds, gemeente, enz. Contact zal warden 

onderhouden met Joyce Hofhuis, die onderzoek verricht naar bevindingen, 

toestand, ervaringen en wensen van de huidige qebruikers van Low-Vision 

hulpmiddelen. 

Positie van de stagiair 

Stagiair staat onder begeleidinq van de heer H.E.M. Melotte, coordinator 

communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten op het IPO. 

Voortgangsgesprek vindt wekelijks tussen hem en staqiair pleats. 

Goedgekeurd door Prof.dr. H. Bouma, 

d.d. 22.01.88 



Bijlage 2. 

~ANPASSING RICHTLIJN PERSONEELSKOSTEN AUDIOLOGISCHE CENTRA PER 01.01.86. 

De COTG-richtlijn voor de maximale personeel-uitgaven, M, kan gevonden 

warden uit een tamelijk moeilijke ingewikkelde formule, die er els volgt zou 

moeten uitzien, wanneer het aantal patient-eenheden per jaar, N, zich 

bevindt tussen de 1000 en 2000: 

N - 1000 

M = 27.790 + N [202,21 - --- (202,21 - 184,91~ 
1000 

Onder het aantal patient-eenheden N wordt het aantal betaalplichtigen per 

jaar verstaan. Als die patienten jonger dan 16 jaar zijn wordt het aantal 

vermenigvuldigd met 1,5 (evenals het tarief). Als sprake is van een 

~~nmalige behandeling van korter dan 1,5 uur geldt een halve 

patient-eenheid. 

ACE kwam zo tot een berekend patient-eenhedenaantal van N = 1820. 

Hieruit volgt dat M = 369.994 

Maximaal personeelsbedrag M slaat op bruto-salarissen (excl. sociale lasten, 

pensioen, vakantietoeslag, bijkomende kosten) voor de volgende 

personeelscategorieen: 

directie, audiologie, psychologie, maatschappelijk werk, logo-akoepedie, 

audiologische assistentie, psychologische assistentie en 

receptie/secretariaat/administratie/interieurverzorging. Niet inbegrepen 

zijn dus technikus en toezicht-houdend KNO-arts, die efzonderlijk beoordeeld 

warden. 

Als 2000 < N < 3500 dan wordt de formule van M 

N - 2000 

M : 30.090 + N [185,95 - --- (185,95 - 160,02~ 
1soo 

Als SOD ,( N < 1000 dan wordt de formule van M 

N - 500 

M: 25.590 + N [209,80 - --- (209,80 - 201,23~ 

500 

Als N < 500 dan wordt de formule van M 

M = 25.590 + N x 209,80 

Hierbij is gerekend met cijfers voor particuliere instellingen. Voor 

overheidsinstellingen liggen de bedragen iets anders (hoger). 



Bijlaqe 3-1 

NEDERLAND 

Bevolkingsstru::tuur naar geslacht en leeftijd, 01.01.85 (14). 

mannen vrouwen tot • 01 • 01 • 85 "' ,1) 

50-64 1. 039. 802 1.100.811 2.140.613 14,B 

65+ 695.611 1.034.135 1. 729. 746 12,0 

totaal 50+ 1. 735. 413 2.134.946 3.870. 359 26,8 

tot. be vol king 7.149.620 7.304.213 14.453.833 100 

Bevolking naar leeftijd, 01.01.87 (17) 

0-44 jaar 67,3% 

45-64 jaar 20,3% 

65+ 12,4% 

totaal 14.615.100 



81Jlage 3-2 

Bevolkinqsprognose voor 1990, 1995 en 2000, d.d. dee. '87 (16) 

1990 1995 2000 

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 

1075 1103 1169 1165 1375 I 1352 

50-64 

2177 2334 2728 

756 I 1144 801 I 1216 847 1268 

65+ 

1901 2016 2117 

1831 I 2247 1970 I 2381 2222 l 2620 

totaal 50+ 

4078 4350 4845 

7362 7536 7568 I 7761 7759 I 7959 

totale bevol king 

14897 15329 15718 

X 1000 

Bij de proqnoses hanteert het CBS 3 varianten, een lage, midden en een hoge 

variant. BiJ de invull1ng van de getallen is steeds de middenvar1ant genomen. 

Afwijkinqen van de lage en hoge variant t.o.v. de middenvariant warden groter 

naarmate de leeftiJd hoger is en toekomst verder weg 1s. Voor wat betreft deze 

getallen (groepen en jaren) gelden ong. afwijkingen van 1,2 en 3% voor resp. 

1990, 1995 en 2000. 

Dat totalen niet altijd precies gelijk zijn aan som van aantal mannen en 

vrouwen kan liggen aan afrondingen. 



Bijlage ~ c ·1 

ZUID/ZUIDOOST NEDERLAND, CIJFERS 01.01.'85 (14) 

Noord-Brabant Limburg CBS-economisch 

qeografische 

gebieden 

I I 39,40,41 en 42 
I 
I 

mannen vrouwen marmen vrouwen mannen vrouwen 

151 .496 156. 334 85.155 89. 352 21.920 23.711 
S0-64 

307.830 174.507 45.631 

84.138 I 120. 243 47. 311 I 68.606 14.8081 21.530 
65+ 

204.381 115. 917 36. 338 

235.6341 276.577 132.466 157. 958 36.728 45.-241 

totaal 50+ 

512.211 290.424 81.969 

1058. 527 1054.444 541.2641544.402 153.935, 159.244 

' totale bevolking 

2112. 971 1085.666 313.179 



B1jlage 4-2 

TOTAAL ZUID/ZUIDOOST-NEDERLAND 

mannen vrouwen totaal 

50-64 258.571 269.397 527. 968 

65+ I 146. 257 I 210. 379 I 356. 636 I 
I I 
I I 

totaal SO+ 404. 828 479. 776 884.604 

totale bevolking I 1753. 726 l 1758.090 3511.816 

VODR DE CBS ECONOMISCH GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 39 t/m 42 ZIJN DE VOLGENDE 

BEREKENINGEN 10EGEPAST 

Bevolking op 01.01.'85 (3) totaal mannen vrouwen 

Nijmeqen 146.452 70. 477 75.975 

Gebied rond Nijmegen 94.431 47.211 47.220 

Land van Maas en Waal 30.914 15. 319 15. 595 

I Bommelerwaard 41.382 20.928 20.454 

Totaal 313.179 153.935 159.244 

Om te weten te komen hoeveel van de totale bevolking van deze gebieden resp. 

tussen de 50 en 64 jaar en boven 65 jaar oud is, wordt gebruik gemaakt van de 

percentages van de provincie Gelderland inzake leeftijdsopbouw van de 

bevolking naar mannen en naar vrouwen. 



Bijlage 4-3 

Gelder land mannen vrouwen 

01.01. '85 

( 14) abs. 0' v. totaal abs 0, v. totaal ,o ,0 

50-64 123.025 14. 24 131.208 14. 89 

65+ 83. 148 9. 62 119.105 13. 52 

Totaal 
I 

864.022 100 881.279 100 

Voorqaande 2 tabellen gecombineerd hebben als resultaat. 

mannen vrouwen totaal 

50-64 14,24~~ v. 153.935 = 21. 920 14,89% v. 159.244 = 23.711 45.631 

65+ 9, 62~~ V. 153. 935 = 14.808 13, 52% V • 159. 244 = 21.530 36. 338 

50+ 36. 72A 
I 

45. 241 I 81.969 I 

Dit zijn overigens zeer voorzichtiqe schattinqen van het aantal 50+-ers. In 

de bevolkinqsopbouw van Gelderland wordt nl. uitgeqaan van een berekend 

aandeel van mensen, die wonen in steden grater dan 100.000 1nwoners, van 

24%. In qebieden 39 t/m 42 1s aandeel van Nijmegen 146.452/313.179 x 100% = 

46,8%, bijna 2x zoveel dus eigenlijk! 

Aangezien het aandeel van de 50+-ers in de qrote steden grater is dan het 

aandeel in de kleine steden en op het platteland zou dit best kunnen 

betekenen dater in werkelijkheid meer 50+-ers in de gebieden 39 t/m 42 

leven dan de veronderstelde 81.969. 

Een verdere aanpassing van dit qetal is hier echter niet verricht omdat 

anders het aantal bewerkinqen op een qegeven cijfer te groat warden en dus 

oak de afwijkingen in de waarde. 



Bijlage 5 

COROP-GEBIED 36 ZUIDOOST NOORD-BRABANT 

01.01.85 (2) 01.01.87 (3) 

Gemeente Totaal Totaal 

Aarle-Rixtel 5.435 5.499 

Asten 14.402 14.586 

Bakel en Mill hee ze 7. 505 7.539 

Beek en Donk 8.937 9.126 

Bergeijk 9.744 9.874 

Best 19. 329 20.601 

Bladel en Netersel 9.593 9.748 

Budel 12.595 11.660 

Oeurne 28.666 29.054 

Eersel 11.948 12.195 

Eindhoven 191.675 190.962 

Geldrop 26.419 25.837 

Gemert 16.835 17 .160 

Heeze 8.700 8.902 

Helmond 61.856 63.909 

Hoogeloon c.a. 8.023 8.073 

Leende 4.008 4.028 

Lieshout 5.743 5.875 

Luyksgestel 2.724 2.766 

Maarheze 8.608 8.618 

Mierlo 9.689 9.854 

Nuenen c.a. 19.440 20.619 

Oirschot 10.895 11.002 

Reusel 7.458 7.615 

Riethoven 2.171 2.233 

Someren 16. 568 16.832 

Son en Breugel 14.948 14. 726 

Val kenswaard 28.780 29.396 

Veldhoven 36.045 37 .149 

Vessem c.a. 4. 709 4.794 

Waalre 14.735 15.025 

Westerhoven 1.747 1.717 

Bevol king totaal 628.930 Bevol king tot aal 636.974 

mannen 316.814 mannen 321.060 

vrouwen 312.116 vrouwen 315.914 



B1Jlage 6 

ZUIDDOST NOORD-BRABANT 

Als we Corop-geb1ed 36, Zuidoost Noord-Brabant bekiJken b1J de indeling van 

het CBS van Nederland in 40 corop-gebieden (14), dan bekijken we eiqenlijk 

de omgev1ng van Eindhoven b1nnen een straal van 20 km. 

Dit corop-geb1ed 36 komt tevens ongeveer overeen met gezondheidsregio 23 van 

de WZV (4) en de ZFR (2). 

mannen vrouwen 

46. 572 47.754 

50-64 

94. 326 
I 
I 

23.761 34. 333 

65+ 

58. 094 

70.333 I 82.087 

totaal 50+ 

152.420 

! 316.814 I 312.116 

I 
tot ale bevol kinq 

628.930 



BiJlaqe 7-1 

leeftijdsopbouw Eindhovense bevolkinq (niet uitgesplitst naar man/vrouw) per 

31.12.'84. 

absaluut .,, 
,0 

! 50-64 32. 335 16,9 

I 

65+ 24. 137 12,6 

50+ 56.472 29,4 

tatale bevolking 191. 724 100 

leeftijdsapbouw Eindhaven (uitqesplitst naar man/vrauw) per 31.12.'86. 

mannen vrouwen perc. mannen perc. vrouwen 

15. 620 I 16. 544 

50-64 48,6 51,4 

32.164 

9.920 I 15.427 

65+ 39, 1 60,9 

25. 347 

25. 540 I 31. 971 

totaal 50+ 44,4 55,6 

57. 511 

95.288 I 95.735 I I 
totale bevolkina 49,9 50,1 

191.023 



Bijlage 7-2 

Als we nu aannemen dat de verhouding mannen/vrouwen in die 2 jaar niet erg 

is veranderd, kunnen we met behulp van voorgaande 2 tabellen tot de volgende 

tabel komen. 

leeftijdsopbouw Eindhovense bevolking (uitgesplitst near man/vrouw) per 

31.12.'84 

mannen vrouwen totaal 

I 50-64 15. 715 16.620 32. 335 

65+ 9.438 14.699 24.137 

totaal 50 25.153 31. 319 56.472 

tot • bevol king 95.670 96.054 191. 724 



Bijlage 8-1_ 

CIJFERS GEHANDICAPTEN WELGETELD IN 2 LEEFTIJDSKLASSEN 

In Gehandicapten Welgeteld (7, bijlage b1j deel 3, tabel 29) wordt gebruik 

gemaakt van leeftijdsklassen met een breedte van 5 jaar. In dit verslaq 

wordt om praktische redenen uitgeqaan van slechts 2 leeftijdsklassen, nl. 

die van 50-64 jaar en 65+. □ k van deze 2 klassen bestaat uit 3 5-jaren 

klassen van Gehandicapten Welgeteld (want hoogste klasse daar was 75+). 

Om de geqevens die behoren bij de 5-jaren klassen van GW te kunnen vertalen 

naar de 2 leeftijdsklassen van dit verslag, moet men weten wat het qewicht 

van elk van de 3 klassen binnen die klassen is. Hiervoor zijn de geqevens 

van de bevolkingsgrootte per leeftijdsklasse in Nederland 1986 qenomen (17), 

omdat dat de meest recente zijn. 

Bijvoorbeeld: 

Zijn er in de klasse van 50-54 jaar 5000 mensen en in de klassen 55-59 en 

60-64 resp. slechts 2500 en 1000, dan moet het qewicht van de eerste klasse 

resp. 2 en 5 zo qroot zijn als van de tweede en derde klasse. Als de som van 

de 3 gewichten 1 is, kan per klasse het gewicht van die klasse 

vermeniqvuldigd warden met het percentage, dat staat voor het aantal 

slechtzienden in die klasse, zoals dat gevonden is door GW. 

Zie bijvoorbeeld in tabel ,op volgende pagina, leeftijdsklasse 50-64 bij de 

mannen. 

De gewichten van de klassen, afgeleid uit het aantal mannen dater 1n zit, 

van de klassen 50-54, 55-59 en 60-64 zijn 0,361, 0,334 en 0,305 (som is 1). 

De percentages slechtzienden die in GW bij die klassen gevonden waren z1Jn 

resp. 4,5%, 2,3% en 3,3%. Het percentage slechtzienden in de klasse 50-64 

bij mannen is dan dus 0,361 x 4,5~o + 0,334 x 2,3% + 0,305 x 3,3% = 3,4~6. 

Overiqens moet hierbij vermeld warden dat de in GW gevonden percentages voor 

de leeftijdsklassen minder betrouwbaar zijn dan de percentages over het 

alqemeen, omdat de in de steekproeven gebruikte aantallen bij kleinere 

klassen natuurliJk kleiner warden. Er is hier qeen aanleiding om deze 

getallen te veranderen, maar voorzichtigheid is wel op zijn pleats. 



BiJlage 8-2 

Geg. Ned. 1986 Geg. G.W. 

( 17) (7) 

mannen absoluut ( x 1000) I gewicht '° I 
I I I 

50-54 376.6 o, 361 4,5 

50-64 55-59 348. 2 o, 334 2,3 3,4% 

60-64 317 .8 0,305 3,3 

1042.6 1 

65-69 250.5 0,353 7,6 

65+ 70-74 198.9 0,280 7,8 10,4% 

75+ 260.5 0,367 15,0 

709.9 1 

vrouwen ab sol uut ( x 1000) gewicht 0, 
Ill 

50-54 372.8 o, 343 3,9 

50-64 55-59 365.3 0,336 7,9 5,2% 

60-64 359 .3 0,321 3,9 

1087.4 1 

65-69 304.8 0,288 9,4 

65+ 70-74 273.7 0,258 15,4 17,0% 

75+ 480.8 0,454 22,7 

1059.3 1 



Bijlage 9 

Als AK= aankoopsom van het produkt 

RW = restwaarde van het produkt na de gebruiksduur 

GD= gebruiksduur van het produkt 

i = rentepercentage 

dan z1Jn de kosten per jaar, Ann, te berekenen uit: 

Ann ~, . 1 + + 

(1:i)GD] 
+ RW 

X = AK 
+l (1+i/ c1+1)m 

In dit geval is RW=O. 

AK = 600 K 

GD = 6 jaar Ann = 129. B K (is in het verslag van de 

i = 0,08 voorbereidingscommissie gebruikt). 

AK = 115 K 

GD = 4 jaar Ann= 34.7 K 

i = 0,08 ( Als i = 0,07 dan Ann = 34.0 k) 

AK = 115 + 65 = 180 K 

GD = 4 jaar Ann = 54.3 K 

i = 0,08 

AK = 275 K 

GD = 5 jaar Ann = 68.8 K (als GD = 4 jr. dan Ann = 
i = 0,08 

AK = 275 + 125 = 400 K 

83.0 K) 

GD = 5 jaar Ann = 100 K (als GD = 4 jr. dan Ann = 120.B K) 

i = D,08 

AK = 420 K 

GD = 5 jaar Ann = 105.2 K (als GD = 6 jr. dan Ann = 90.9 K) 

i = 0,08 

AK = 420 + 180 = 600 K 

GD = 5 jaar Ann = 150.3 K 

i = 0,08 



' 

Bijlage 10. 

Gezondheidsregio's van 
Nederland met hoofd
locaties (X) 
Haren (Gron.), 
Amsterdam en 
Rotterdam, Zeist, 
Apeldoorn en Grave. 
Dependances (.) bij 
Grave zijn Sittard, 
Eindhoven en Breda. 

I. Groningen/Drenthe 
2. Friesland 
3. Zwolle 
4. Twente 
5. Stedendriehoek 
6. Arnhem 
7. Nijmegen 
8. Amersfoon 
9. Utrecht 

10. 't Gooi/Flevoland 

I) 

\ 

II. Alkmaar 
12. Kennemerland 
13. Amsterdam 
14. Leiden 
15. Den Haag 
16. Gouda 
17. Rijnmond 

21. Tilburg 
22. Den Bosch 

18. Dordrecht 23. Eindhoven 
19. Zeeland~ 
20. Breda 

24. Noord-Limbur1 
25. Zuid-Limbur1 

Zuidoost Noord-Brabant 




