
In een vorig informatiebulletin hebben wij u uitgelegd wat een ZBC is, een Zelfstandig Behandel Centrum. 
Als OMC Zaandam zijn wij gespecialiseerd in de oogheelkundige zorg, maar er zijn tal van ZBC’s die an-
dere medische aandoeningen behandelen (kijk op www.zkn.nl voor een overzicht). Klinieken dus die zorg-
professionals met hetzelfde vakgebied meer mogelijkheden bieden om intensief met elkaar samen te werken. 
Vanuit een streven naar een efficiënt en gespecialiseerd zorgsysteem (ook een wens van de politiek om de 
oplopende kosten te beheersen), stellen de verzekeraars in Nederland jaarlijks een afgesproken budget ter 
beschikking aan de ZBC’s. Het kan echter voorkomen dat de zorgvraag voor bepaalde medische hande-
lingen, bijvoorbeeld voor staaroperaties, het beschikbaar gestelde budget overschrijdt. In dat geval is het 
mogelijk dat de wachtlijsten voor een bepaalde ingreep oplopen. Er zal in deze situatie dus overlegd moeten 
worden met de zorgverzekeraar om de ingreep toch op korte termijn uit te mogen voeren. 

Ook het OMC Zaandam heeft te maken met een oplopende zorgvraag voor oogheelkundige ingrepen. 
Dagelijks worden in de eigen operatiekamer diverse oogoperaties en ooglidcorrecties uitgevoerd. Ook de 
overige, grotendeels ouderdom-gerelateerde aandoeningen zoals macula degeneratie, glaucoom etc., nemen 
in ons centrum toe. Het OMC Zaandam werkt hierbij nauw samen met alle zorgverzekeraars in Nederland, 
maar de budgetten staan door de geschetste situatie onder druk. Hierdoor kunnen in de maand december 
van 2014 geen operaties meer worden uitgevoerd en zijn de wachttijden voor oogheelkundig consult mo-
gelijk wat langer geworden. Let wel: spoedeisende oogheelkundige hulp heeft bij het OMC natuurlijk altijd 
voorrang en wordt onmiddellijk ingepland!

Om continuïteit voor onze patiënten en onze bedrijfsvoering te bewerken, is het OMC Zaandam regelmatig 
in gesprek met de zorgverzekeraars om de budget-ruimte te bespreken. Voor 2015 zijn inmiddels nieuwe 
afspraken gemaakt, maar het kan dus zijn dat u dit jaar nog een verlenging van de wachttijden ondervindt. 
Hiervoor onze welgemeende excuses! 

 
De zorg in Nederland blijft continu in beweging. Het OMC Zaandam zet zich voortdurend in om gespe-
cialiseerde en complete oogzorg te bieden, met aandacht voor nieuwe methoden van praktijkvoering en 
behandeling en de daaraan verbonden kostenbeheersing. In deze ontwikkeling blijft de patiënt echter altijd 
centraal staan.  
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