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Het Koninklijk Besluit over de beroepen van orthoptist en optometrist voorziet  de erkenning 
van orthoptist en optometrist als twee aparte beroepsprofielen. Het KB is gebaseerd op het 
gezamenlijk advies van de Federale Raad en Technische Commissie voor de Paramedische 
Beroepen. 

De erkenning van beide beroepsprofielen werpt vragen op met betrekking tot de rol van de 
opticiens. Met deze communicatie wordt de nodige opheldering verschaft omtrent de 
taken van de opticien binnen de gezondheidszorg. 

De opticien is geen gezondheidzorgbeoefenaar maar verkoper en leverancier van visuele 
hulpmiddelen -zowel medische als niet medische- en bijbehorende producten. 

De technische bijdrage van de opticien bij het bepalen van een visueel hulpmiddel maakt 
hem/haar tot een belangrijke speler op het gebied van de oogzorg. Het is van essentieel 
belang dat de opticien een kwaliteitsopleiding heeft omdat de praktische afstelling van een 
visueel hulpmiddel een grondige technische kennis vereist (centrage/vertexafstand/inclinatie 
en kromming van het glas/prismatisch effect/ interpupillaire afstand, …). 

Om zijn/haar beroep correct te kunnen uitoefenen moet de opticien, naast de 
bovengenoemde technische kennis, een subjectieve refractie (= evaluatie van de optische 
afwijking volgens de antwoorden van de patiënt) kunnen uitvoeren, het aangezicht 
analyseren (vormverschillen en houding) en ook het binoculaire visuele comfort (perceptie)   
beoordelen in relatie tot het gekozen medisch hulpmiddel. 

De opticien die aan deze competenties voldoet krijgt een RIZIV-nummer om medische 
hulpmiddelen te kunnen  afleveren en de terugbetaling van visuele hulpmiddelen mogelijk te 
maken. 

 

Medische visuele hulpmiddelen vereisen een voorschrift van een beoefenaar van een 
gezondheidszorgberoep (oftalmoloog, orthoptist of optometrist). 

 

Op voorschrift kan de opticien medische visuele hulpmiddelen afleveren. Hij/Zij kan onder 
bepaalde voorwaarden zonder voorschrift een hulpmiddel vernieuwen en verstrekken op 
basis van een eerder voorschrift, voor zoverre de vernieuwingstermijn1  van dat voorschrift 
zoals beschreven in het Koninklijk Besluit betreffende de beroepen orthoptist en optometrist 
(art.5 §3) niet overschreden wordt.  

Indien t.o.v. dit voorafgaande voorschrift, de opticien een verandering van de optische  
vertecorrectie vaststelt aan de hand van zijn subjectieve refractie, kan hij/zij deze  doorvoeren 

 
1 indien de patiënt voorafgaandelijk binnen de volgende periode werd gezien door een oftalmoloog minder dan 10 jaar voor personen 

tussen 16 en 45 jaar; minder dan 3 jaar voor personen tussen 45 en 65 jaar en minder dan 2 jaar voor personen ouder dan 65 jaar. De 

termijn kan door de oftalmoloog worden aangepast, afhankelijk van de pathologie. 
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op voorwaarde dat deze beperkt blijft tot plus 0,5 dioptrie of min 0,5 dioptrie en/of een 
maximale afwijking van + of - 10 graden van de as van de cylinder van het voorafgaande 
voorschrift.  Indien de visus hiermee niet optimaal is, zal de opticien doorverwijzen naar de 
oftalmoloog.  

 

De opticien verkoopt en levert contactlenzen af op voorschrift. Hij/zij kan zonder voorschrift 
alleen zachte contactlenzen verkopen en afleveren voor zoverre zij geen medisch voorschrift 
vereisen en voor zoverre deze lenzen niet terugbetaald worden door het RIZIV.   

 

Een belangrijke rol van de opticien bij het afleveren van contactlenzen bestaat er in de 
gebruiker op professionele wijze te leren hoe deze lenzen in en uit moeten gedaan worden 
en hoe de contactlenzen met de juiste producten moeten worden onderhouden om het risico 
op infecties of andere oogcomplicaties te beperken.  

 

Als leverancier van goede en correcte visuele hulpmiddelen draagt de opticien in ruime mate 
bij aan de kwaliteit van de oogzorg. 

 

Optiek is echter geen gezondheidszorgberoep, noch is de opticien een paramedicus en 
daarom kan hij/zij  geen handelingen verrichten die onder de gezondheidszorgberoepen 
vallen. In principe deelt de opticien de ruimte niet met een arts of een paramedicus. 

Oogmetingen (zoals o.a. de objectieve refractie en corneametingen) en het maken/opstellen 
van een medisch voorschrift zijn altijd voorbehouden aan de gezondheidszorgberoepen. 
Reeds in het verleden mochten enkel de bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars die over 
een erkenning en visum beschikken deze handelingen uitvoeren. Aangezien opticiens niet 
beschikken over een erkenning en/of visum van een gezondheidszorgberoep, mogen ze 
deze handelingen niet uitvoeren.   

 


