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Bij het zien gebruiken de herse-
nen meer informatie  dan alleen de 
signalen die via het oog binnenko-
men. Het zien-centrum is verbon-
den met andere hersendelen, die op 
hun beurt verbonden zijn met weer 
andere delen. Al deze delen geven 
informatie die de hersenen gebrui-
ken om een beeld te bouwen. Infor-
matie die gevormd is door wat we 
horen, voelen en ruiken, maar ook 
door onze herinneringen en ver-
wachtingen. De hersenen combine-
ren al deze informatie met wat onze 

ogen doorgeven. Zo ontstaat een 
vloeiend, gedetailleerd beeld. Het 
goed en nauwlettend onderhouden 
van de gezondheid van de ogen is 
daarom niet alleen ontzettend be-
langrijk, maar ook een doorlopend 
proces. Bij Klein Optiek start dat in 
de meeste gevallen met een basis- 
ooggezondheidsonderzoek waarbij 
standaard een aantal checks worden 
uitgevoerd om de gezondheid van 
het oog te kunnen bepalen. Mocht 
het nodig zijn, dan is een uitgebreid 
vervolgonderzoek mogelijk.

HOe  KOMt He t  DAt  we scHerp  Z Ien?

o, even op adem komen….coronatijd, wie had dat ooit ingecalculeerd? Van de één op andere dag horeca 

dicht, kinderen thuis en thuis werken, althans voor de meesten. Geen sociale contacten, geen collega’s en 

geen bezoek aan je optometrist of contactlensspecialist. 

ZOrGplIcHt 
 B I j  K l e I n  O p t I e K  O O G ZO r G c e n t r u M 

Als Oogzorgcentrum was het even 
schakelen…niet meer je klanten zien, 
niet meer mensen mogen helpen, een 
stille en lege winkel (zeker toen we 
korte tijd gesloten waren). Een team 
dat graag wil, maar niet kan. Er zijn 
voor mensen, zit in het DNA….dat 
wordt op zo’n moment gemist. Je be-
seft hoe leuk het is om er voor men-
sen te kunnen zijn in je professionele 
rol, maar ook als mens. 

Het was ook een tijd van bezinning. 
Tijd voor het gezin, geen gevlieg op 
zaterdag voor alle sportactiviteiten, 
geen visites of vol geplande weeken-
den. Ik ben nog nooit zoveel thuis ge-
weest! Stiekem heb ik er van genoten, 
meer tijd met m’n dochters is geen 
straf. Vol waardering heb ik gekeken 
naar alle teamleden met gezinnen en 
tevens mijn eigen vrouw die alle bal-
len in de lucht moesten houden. 

Ik hoop van harte dat u goed door 
deze crisis heen bent gerold! Ge-
zondheid is een groot goed! Ook de 
gezondheid van uw ogen. Tijdens de 
eerst weken hebben we minder men-

sen kunnen zien in onze praktijk, met 
alle aanpassingen en hygiëneregels is 
dat weer normaal mogelijk. 

Het is zelfs sterk aan te raden uw ogen 
te laten controleren in deze tijd. Nog 
nooit hebben we zoveel naar scher-
men zitten staren. Waar onze ogen 
op kantoor nog wel eens rust kregen 
door een kletspraatje met een collega 
of een presentatie in een zaaltje, zit-
ten we nu in veel gevallen achter het 
scherm. Nog nooit vroegen we een 
dergelijke inspanning van onze ogen. 

Voor onze kinderen geldt al hele-
maal dat het vele nabij kijken een 
risico is op een lengtegroei van hun 
jonge ogen en daardoor een toena-
me van minsterkte. Voor de corona-
crisis zagen we al een toename van 
min-sterkte van 50% bij kinderen, laat 
staan nu. Een nieuw fenomeen “Qua-
rantaine Myopie” is geboren. 

Ook kan het vele binnen zitten achter 
onze schermen klachten van droge 
ogen veroorzaken. Minder knipperen 
door staren naar het scherm, minder 

afwisseling in ons werk, zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Nog een reden 
voor een goede controle van uw ogen 
en lenzen. 

Wij zijn er weer klaar voor, scherper 
dan ooit en met nog meer passie voor 
het vak. Maar vooral om u te mogen 
ontvangen, het kopje koffie en vooral 
het contact, want dat maakt ons vak 
leuk. We hebben u gemist!

Z
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KOKO
we kunnen zien, omdat onze ogen 
en hersenen samenwerken. Maar 
hoe werkt het oog zelf? Het oog 
vangt licht op uit de omgeving.  Het 
licht komt het oog binnen via het 
hoornvlies (cornea). De bolle vorm 
van het hoornvlies helpt om het 
licht goed op het netvlies (retina) 
te projecteren dat zich achterin het 
oog bevindt. Op het netvlies wordt 
het licht geregistreerd door miljoe-
nen lichtgevoelige cellen en omge-
zet in beelden. Van die beelden op 
ons netvlies zijn we ons doorgaans 

niet bewust. Dat gebeurt een 
fractie van een seconde later als 
het netvlies het licht heeft omge-
zet in miljoenen elektrische sig-
nalen die via de oogzenuw naar 
de hersenen worden geleid. pas 
in de hersenen worden de signa-
len omgezet in bewuste beelden. 
De werking van het oog is een 
ingenieus proces, maar we zien 
dus pas echt iets als onze herse-
nen zich ermee bemoeien. De ogen 
geven drie tot vijf keer per seconde 
signalen door naar de hersenen. 

Dit lijkt veel, maar een eenvoudige 
filmcamera op bijvoorbeeld uw mo-
biele telefoon maakt al meer beel-
den per seconde.

HOe  werKt  He t  OOG? 

KOKOKO

“ w e e r  B e s e f f e n 

wAA r  w e  H e t 

VO O r  D O e n : 

pAss I e  VO O r 

M e n s  e n  O G e n ”



Zo hielden we contact met onze 
klanten en konden we lenzen bestel-
len en eventueel thuis afleveren. We 
hebben natuurlijk al enige jaren de 
haal & brengservice en onze collega 
Ellen die altijd al brillen thuis afle-
vert of thuis brillen afstelt en service 
verleent. Dit hebben we nog meer als 
service ingezet. In de loop van de tijd 
bleek het handig toch een afhaaluur 
te organiseren waarbij klanten de len-
zen en vloeistoffen konden afhalen. 
Zelf ben ik aan de slag gegaan om 

de winkel veilig te maken en te kij-
ken hoe we onze oogzorg zo snel 
mogelijk weer aan konden bieden. 
Met schermen, handschoenen, loop-
routes en maskers konden we al vrij 
snel weer open en handelingen ver-
richten. Als optometrist hebben we 
een zorgplicht en zo hebben we altijd 
urgente gevallen, maar ook mensen 
in de vitale beroepen kunnen helpen 
en zo nodig verwijzen. Binnen korte 
tijd hebben we een filmpje online ge-
zet met informatie over de Covid-19 

maatregelen bij Klein Optiek. Het 
filmpje omtrent de veiligheid in onze 
winkel ging ‘viral’ en werd in korte tijd 
heel veel bekeken. 

De ruime winkel zorgt ervoor dat we 
alles kunnen en mogen. Daar ben ik 
ontzettend blij mee; mocht er nog 
een 2e golf komen gaan, we ook niet 
weer dicht. Zo kunnen we de huisart-
sen en oogartsen blijven ondersteu-
nen en voldoen aan onze zorgplicht. 
Wij zijn in ieder geval Covid-19 proof!   

cOrOnA en 
Kle In  Opt IeK 
H A l e n  e n  B r e n G e n  e n  t H u I s  A f l e V e r e n

oen covid-19 uitbrak in 

nederland, hebben we na 

afstemming besloten om 

dicht te gaan, maar zoals ik 

dat zelf omschreef: niet gesloten. Het 

team hebben we in tweeën gesplitst, 

het A-team was 2 dagen aanwezig en 

het B-team 3 dagen. tijdens de aan-

wezigheid hebben we alle contact-

lensklanten die betreffende maand op 

controle zouden komen nagebeld en 

telefonische consulten gehouden. 

t



5Me e rwAArD e 
D O O r  M e D I s c H e  Ac H t e r G r O n D  

Met zijn twaalf dienstjaren valt Wil-
bert inmiddels onder de ‘inboedel’ 
van het Oogzorgcentrum. Met zijn 
ruime ervaring en medische achter-
grond als optometrist, heeft hij een 
belangrijke meerwaarde binnen het 
team. “Bij een OCT-scan kan ik daar-
door al snel logisch beredeneren wat 
een klant nodig heeft.” 

“Bijzonder is dat ik, toen ik hier be-
gon, kinderen van 7 jaar met myopie 
hielp om hun minsterkte zoveel mo-
gelijk in te dammen. Die kinderen van 
toen zijn nu 19 jaar en volwassen en 
het geeft veel voldoening als na al die 
jaren blijkt dat het een succesvol tra-
ject is geweest.”

Hoewel de optometristen van Klein 
Optiek Oogzorgcentrum ruime ken-
nis en ervaring hebben, wordt Wilbert 
vooral uitgedaagd door de ‘probleem-
gevallen’. “Bijvoorbeeld de kinderen 
met medische indicatie. Wanneer 
beide ouders slechte ogen hebben, is 

de kans liefst 80 procent dat het kind 
dezelfde problemen krijgt. In quaran-
taine, zoals nu in de coronacrisis, zijn 
de gevaren groot omdat de kinderen 
dan nog meer dan normaal naar een 
scherm turen. In zeer ongunstige ge-
vallen neemt de eerste jaren de min-
sterkte met een punt per jaar toe, la-
ter toch nog een half punt per jaar.”
Wilbert draagt zelf alweer twaalf jaar 
nachtlenzen, het lenstype dat nog 
steeds bij velen onbekend is maar zo-
veel voordelen biedt: “’s Avonds doe 
je ze in als je gaat slapen, ’s ochtends 
haal je ze uit en ben je de hele dag 
verzekerd van goed zicht.” 

“Mijn specialisatie betreft verder de 
klanten met droge ogen; die klachten 
zijn vaak ook medisch gerelateerd. 
Mensen met reuma, schildklierproble-
men of (extreme) stress kunnen hier 
last van hebben. Vaak kan ik hen dan 
geruststellen, want in gemiddeld drie 
consulten kan dit probleem naar te-
vredenheid opgelost worden.” 

ilbert Bakker is 

deze maand al-

weer twaalf jaar 

in dienst bij Klein 

Optiek Oogzorgcentrum. De opto-

metrist heeft sinds een klein jaar 

ook de titel bedrijfsleider achter 

zijn naam staan. “Ik heb diverse 

personeelszaken van johannes 

overgenomen en ben daar blij mee. 

Immers, ik werk in een fijn team 

met leuke collega’s, met ook een 

fijne werkgever.”

w



“Tijdens een optometrisch onder- 
zoek controleren we de ogen op 
ziektes als glaucoom, diabetes, ma- 

cula-degeneratie en veel andere aan- 
doeningen. Tijdens die eerste corona- 
maanden hebben we deze dienst niet 
kunnen uitvoeren. Sinds de contact- 
beroepen weer zijn vrijgegeven door 
de overheid, mag het gelukkig weer 
en loopt onze agenda weer vol.” 

Het aanmeten van en de controles op 
contactlenzen zijn nu ook weer toe-
gestaan, vertelt Danique. “De tijds-
duur verschilt nogal per type lens. 
Voor nachtlenzen kregen klanten tot 
dusver elke drie maanden een oproep, 
voor zachte lenzen staat een half jaar 
en voor harde lenzen een half jaar tot 
een jaar. Een recente verandering is 
dat de controles op nachtlenzen nu 
zijn verlengd naar vier maanden, voor 
iedereen van 12 jaar en ouder en mits 
alles goed gaat natuurlijk. 

De ontwikkeling van een minsterkte 
gedurende een jaar is best lastig te 
monitoren, want die is (sterk) afhan-

kelijk van de hobby’s van de gebrui-
ker. Is hij een sporter of zit hij veel 
achter de computer?” Klein Optiek 
breekt al jarenlang een lans voor het 
dragen van nachtlenzen en Danique 
weet waarom. “Naast dat het min-
sterkte remt, is het zo fi jn met zwem-
men, op vakantie en voor sporters.” 

“Voor ouders van jonge kinderen met 
minsterkte is het ook ideaal, omdat 
de lenzen ’s ochtends worden uitge-
daan en dus thuisblijven. Daarmee 
wordt het risico op verlies van de 
lenzen duidelijk verlaagd.” Ook prijst 
Danique de zachte maatwerk len-
zen aan, multifocaal en met cilinders. 
Welke lens geschikt is, is afhankelijk 
van de afwijking van het hoornvlies. 
Bij een te grote afwijking verwijzen 
wij de klant door naar het ziekenhuis, 
hebben we een portiersfunctie. Maar 
andersom gebeurt ook, hoor: dat 
huisartsen patië nten naar ó ns door- 
verwijzen.” 

OOGMetInG In 
cOrOn AtIjD 
M AG  G e lu K K I G  w e e r ,  O n Z e  AG e n DA  lO O p t  VO l

inds de zomer van 2012 

is Danique stinkens werk-

zaam als optometrist bij 

Klein Optiek. De Veenen-

daalse zit er al acht jaar uitstekend 

op haar plek. “Hier begonnen als 

stagiaire, ben ik nooit meer wegge-

gaan.” Als hbo-opgeleide optome-

trist onderzoekt ze de gezondheid 

van ogen om eventuele oogafwijkin-

gen en -ziektes op te sporen. Het be-

roep van optometrist is sinds 2000 

officieel opgenomen in de wet BIG 

(Beroepen in de Individuele Gezond-

heidszorg). Daarmee is de optome-

trist wettelijk erkend als professional 

in de gezondheidszorg.

s



7‘HArDe  lenZen 
IDeAAl  
B I j  O n r e G e l M At I G  H O O r n V l I e s ’

e is nog relatief vers 

binnen het team van 

Klein Optiek Oog-

zorgcentrum, maar 

met liefst twintig jaar ervaring bij 

een contactlensspeciaalbedrijf in 

Arnhem heeft Mariska steenbergen 

een kraakhelder beeld bij wat er op 

dit gebied van haar verlangd wordt. 

“Ik ben een Apeldoornse en kende 

Klein Optiek Oogzorgcentrum al als 

een bedrijf dat goed bekend staat. 

sterker nog: ik heb altijd gezegd 

dat ik er graag zou willen werken. 

In oktober 2018 is dat ook uitgeko-

men.”

Z In die ruim anderhalf jaar heeft 
Mariska, die offi cieel te boek staat 
als optometrist en opticien, zich ‘ont-
fermd’ over de klanten met harde 
contactlenzen en nachtlenzen. “Har-
de lenzen waren vroeger bijna stan-
daard, maar worden tegenwoordig 
steeds minder gedragen in verhou-
ding tot zachte lenzen. Toch komen 
ze uitstekend van pas bij klanten met 
een onregelmatig hoornvlies, want 
dit type lens kun je qua kromming 
beter aanpassen aan het hoornvlies. 
Ook voor het leesgedeelte bij lens-
dragers zijn harde lenzen vaak beter.” 

Mariska legt uit dat hoofdpijn bij 
mensen met een slechter zicht vaak 
voortkomt uit onvoldoende samen-
werking van de ogen. “Tijdens zo’n 
binoculair onderzoek ontdek je dat 
er ondercorrectie is opgetreden. 
Vandaar dat we druppelonderzoek 
uitvoeren voor het meten van de 
oogsterkte.” De afgelopen maanden, 
toen veel oogonderzoeken vanwege 

de coronamaatregelen niet mochten 
worden uitgevoerd, werd het team 
van Klein Optiek teruggeworpen op 
de meer administratieve kant van het 
werk. Mariska knikt: “We hebben in 
die periode veel klanten gebeld met 
de vraag of ze bepaalde lenzen nog 
dragen en meteen inzichtelijk te krij-
gen welke controles er nodig zijn. “

“Als Oogzorgcentrum ben je overi-
gens sowieso al fulltime bezig met 
coronamaatregelen, want wij weten 
niet beter dan steriel werken met re-
gelmatig de handen wassen en het 
ontsmetten van de apparatuur. “

“Je wilt als klant immers bij een oog-
drukmeting niet met je gezicht tegen 
een plaat waar kort daarvoor een an-
der tegenaan heeft gezeten…”   



Beperk bijziendheid met MiSight®

MiSight® 1 day is de eerste zachte daglens waarvan bewezen is dat  
deze progressieve myopie vermindert.1 Speciaal gemaakt voor kinderen  
waarbij comfort, veiligheid en vrijheid voor hen voorop staan. 

Zorg voor de ogen van je kind en kom langs voor een oogcheck.
Hoe eerder bijziendheid wordt herkend en beperkt, hoe beter. 

QF
23

65
v1

1 Chamberlain P et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556–567

De makkelijke daglens voor kinderen



De  OGen VAn 
je  K In D   
Z I j n  j O u w  ZO r G e n  O O K  I n  cO r O n At I j D

ijziendheid is een groei-

end probleem onder 

kinderen. Dat kinde-

ren in de verte steeds 

minder goed zien komt onder meer 

door hun levensstijl: bijna hun hele 

(sociale) leven verloopt via hun te-

lefoon of tablet. Ook zijn ze minder 

vaak buiten. nu al is een kwart van 

de 13-jarigen in nederland bijziend 

en dit aantal blijft groeien.  

(nOs.nl. Kwart 13-jarigen bijziend, 

onderzoekers waarschuwen voor 

telefoongebruik. jun, 2018)

B

Bijzienden zien dichtbij goed, maar 
veraf juist wazig. Dit komt omdat het 
object waar naar gekeken wordt niet 
meer óp het netvlies, maar ervóór 
wordt afgebeeld. Door een correctie 
met een minsterkte wordt het zicht 
weer scherp. Een bril of standaard 
contactlenzen zijn niet de oplossing: 
die helpen niet op de lange termijn 
om de verergering tegen te gaan.  
Maar kinderen hebben hun ogen nog 
hun hele leven nodig. Toch?

r I s I cO fAc tO r e n

Doordat een kinderoog nog in de 
groei is, ontwikkelt de bijziendheid 
(=myopie) bij jongeren zich sneller. 
Vooral bij kinderen tussen de 6 en 17 
jaar is bijziendheid vaak sterk pro-
gressief.   Belangrijke factoren die een 
rol spelen:   

• Erfelijkheid; als één of beide  
 ouders bijziend zijn, is er een  
 grotere kans op bijziendheid  
 voor het kind. 
• Leefpatroon; kinderen die  
 weinig buiten spelen en veel  
 tijd doorbrengen op de   
 smartphone of tablet (dicht  
 bijwerk) ontwikkelen vaker  
 bijziendheid.

De problemen met bijziendheid zijn 
o.a. een grotere kans op staar, een 
hogere kans op glaucoom en een ver-
hoogde kans op netvliesloslating. 

Als bijziendheid tijdig herkend wordt, 
kan er actie worden ondernomen om 
de ontwikkeling zo veel mogelijk te 
remmen. 

MiSight® 1 day is de eerste zachte 
daglens waarvan bewezen is dat 
deze het verergeren van bijziend-
heid vermindert.  In vergelijking met 
standaard daglenzen kan MiSight® 
de verergering van bijziendheid met 
meer dan de helft afremmen.  Mi-
Sight® lenzen voelen en zien eruit als 
normale zachte contactlenzen, maar 
hebben een speciaal optisch design, 
genoemd ActivControl™ Technology. 
Deze technologie maakt dat progres-
sieve bijziendheid wordt afgeremd, 
terwijl de lens tegelijkertijd scherp 
zicht geeft

Voordelen van MiSight® daglenzen: 
• Zeer hygiënisch; elke dag  
 een nieuwe lens op het oog
• Makkelijk te onderhouden;  
 reinigingsvloeistof is 
 overbodig
• Eenvoudig in gebruik 
• Comfortabel 
• Speciaal voor myopie 
 management 

Meer weten over bijziendheid?
Kijk op www.ikkijkverder.nl
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M I s I G H t ©  1  DAY: 
D e  K I n D e r -

DAG l e n s  D I e 
B I j Z I e n D H e I D 

A f r e M t.

M I s I G H t ©  O f 
n Ac H t l e n Z e n 

w I j  A DV I s e r e n 
j e  G r AAG .

Zorg voor de ogen van je kind en kom langs voor een oogcheck. 
Hoe eerder bijziendheid wordt herkend en beperkt, hoe beter.





erVAA r De 
VrIjHe ID
VA n  D r e A M l I t e  n Ac H t l e n Z e n

H O e  w e r Kt 
D r e A M l I t e ?
De DreamLite nachtlens is een zo-
genoemde Ortho-k contactlens. De 
speciale, op maat gemaakte, lens cor-
rigeert gedurende de nacht de vorm 
van het hoornvlies op een subtiele, 
gecontroleerde manier. Zie het als 
een beugel voor jouw ogen. Overdag 
heb je haarscherp zicht en kun je vrij-
uit werken, sporten en eropuit gaan 
zonder jouw bril of lenzen. Het proces 
is bovendien 100% omkeerbaar: wan-
neer je om welke reden dan ook wilt 

stoppen is het effect binnen enkele 
dagen weg. 

Start vandaag nog als je:
• Overdag geen (lees)bril of lenzen 

wilt dragen;
• Vrijheid wilt in sport en bewe-

ging;
• Veilig en volledig omkeerbare al-

ternatief zoekt voor een laserbe-
handeling.

• 

Voor vrijwel iedereen
DreamLite is de enige nachtlens in 
Nederland die beschikbaar is in sfe-

risch, torisch, multifocaal en torisch-
multifocaal. De lens gaat maar liefst 
een jaar mee. Hij is geschikt voor 

iedereen met een sterkte van -0,75 
tot -5,00 D en een cilinder tot -2,50. 
Moeite met het lezen van de kleine 
lettertjes? DreamLite Zoom biedt vol-
ledige ondersteuning bij het lezen. 
Zeg die leesbril maar alvast gedag!

Meer weten over DreamLite nachtlen-
zen en de vrijheid zelf ervaren? 
Vraag het aan onze 
contactlensspecialisten.

eniet elke dag van 

scherp zicht zonder 

bril of lenzen. Hoe 

eenvoudig kan het 

zijn? terwijl je slaapt 

corrigeren Dreamlite nachtlenzen 

jouw ogen, zonder dat je hier iets 

van merkt. Als je opstaat doe je de 

lenzen uit en heb je de hele dag 

scherp zicht. comfort en vrijheid, 

all day long!

G
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Op zaterdag 4 juli 

houden wij een nachtlensinformatiedag. 

Van 10:00 tot 16:00 uur 
is Iris van procornea (de leverancier) 

aanwezig die u kan helpen met al uw vragen. 

een mooie kans om te ontdekken of het wat voor u of uw kind is. 

Heeft u interesse, maak dan een afspraak voor uw 
eigen voorlichtingsmoment!



itleg: “ De droge ogen 

vragenlijst geeft een 

indicatie in wat voor 

mate u droge ogen 

heeft. een score onder de 6 is nor-

maal. scoort u tussen 6 en 12, dan 

is de uitkomst droge ogen en is het 

advies een droge-ogenonderzoek 

te laten verrichten. Droogte van 

de ogen kan leiden tot blijvende 

schade aan de ogen. In dit geval 

is voorkomen beter dan genezen. 

scoort u boven de 12, laat dan een 

droge-ogenonderzoek verrichten. 

De optometrist zal samen met de 

huisarts en/of oogarts een behan-

deling starten. “

uitslag: 

0-6 = normaal.

6-12 = droge ogen.

groter dan 12 = ernstig droge ogen.

u

DrOGe  OGen?  DOe  De  cHecK!  

I p l- B e H A n D e l I n G
De start is een droge-ogenon-

derzoek, waarbij de optometris-

ten een uitgebreid onderzoek 

doen aan de hand van een anam-

nese en een beoordeling van de 

ogen met fluor. er wordt een be-

handelplan besproken, dat kan 

bestaan uit een shampoo, drup-

pel, zalf of voedingssupplement. 

een Ipl Infraroodbehandeling 

of Ipl laserbehandeling is ook 

mogelijk. De meiboomklieren 

worden door deze Ipl-behande-

ling opengezet en gestimuleerd, 

waardoor droge-ogenklachten 

verminderen. 
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‘ M e e Kleu renDe 
le nZen  
G e V e n  D e  O G e n  V e e l  r u st ’

et een kleine onder-

breking tussendoor 

stapt opticien en con-

tactlensspecialist ja-

nice everaars toch ook alweer acht 

jaar bij Klein Optiek rond. Het ken-

merkt de fijne werksfeer bij het oog-

zorgcentrum op de eglantier. “De 

titel contactlensspecialist is wél vrij 

nieuw”, bekent ze. “eind januari ben 

ik daarin afgestudeerd. Met dit di-

ploma kan ik nu officieel, onder be-

geleiding van een optometrist, alle 

problemen oplossen.”

M
Janice is vol lof over haar schooloplei-
ding, maar meer nog over de ‘interne 
scholing’ bij Klein Optiek. “Daardoor 
stond ik tijdens mijn studie echt met 
3-0 voor op mijn klasgenoten. Toen 
ik eindelijk meer mocht gaan doen 
met lenzen, kwam de coronacrisis en 
lagen deze werkzaamheden tijdelijk 
stil. Maar ik ben multi-inzetbaar in de 
winkel, dus sprong ik bij in de verkoop 
en natuurlijk ook de telefonische con-
sulten met de klanten. Die waren echt 
nodig, want als mensen veel thuiszit-
ten worden ze vaak toch wat mak-
kelijker en slaan ze hun lenzen snel-
ler een dagje over. Maar ik wijs ze 
er dan op dat lenzen een bepaalde 
houdbaarheid hebben, ook al draag 
je ze een paar dagen niet. Een beetje 
pro-activiteit kan in zo’n situatie geen 
kwaad.”
Nu de klanten weer meer naar de 
winkel komen, mag Janice eindelijk 
‘los’ op waar ze zo hard voor geleerd 
heeft. “We bieden de klant die voor 

contactlenzen hier komt, in principe 
alle mogelijkheden aan. Met voor-
behoud van mensen met plussterk-
te, want voor hen zijn bijvoorbeeld 
nachtlenzen ongeschikt. Graag vestig 
ik de aandacht op de zogenoemde 
meekleurende lens; die kleurt op de 
straling van UV-licht. Het misverstand 
dat hierbij vaak opdoemt, is dat je 
met meekleurende lenzen geen zon-
nebril nodig zou hebben. Wél geven 
deze lenzen de ogen meer rust bij bij-
voorbeeld het autorijden.”

Zelf is Janice alweer zes jaar een en-
thousiaste draagster van daglenzen. 
“Heerlijk! Geen gesjouw met lenzen-
vloeistof, geen gedoe. Ik heb helaas 
een fl inke minsterkte en hier veel 
baat bij. Echt een aanrader, wat mij 
betreft!” 
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Vraag je
5 DAGEN
GRATIS
 proeflenzen*proeflenzen

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Hiervoor kan een oogonderzoek vereist zijn, dat door je oogzorgspecialist in rekening wordt gebracht. 
Exclusief eventuele aanpaskosten. 1.Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction 
with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014; 6:17-23. © 2019 Novartis MR2019-196 03/2019

FEEL THE MOMENT
NOT YOUR CONTACT LENSES1

DAILIES TOTAL1® daglenzen 
zijn zo comfortabel dat je ze niet voelt.1

OOGZORGCENTRUM APELDOORN

DE EGLANTIER 501, 7329 DM APELDOORN

T: 055 542 1337 WWW.KLEINOPTIEK.NL



15Op  ZOeK nAAr 
cOntActlenZen    
D I e  j e  n I e t  VO e lt ?                                                                           

raag je een bril maar 

wil je weleens con-

tactlenzen dragen, of 

bang dat contactlen-

zen niet fijn voelen? Onderzoek laat 

zien dat een kwart van alle mensen 

die een correctie nodig heeft, aan-

geeft graag contactlenzen te willen 

dragen.

D

Misschien draag je al jaren contact-
lenzen en herken je de volgende mo-
menten: lenzen die ineens voelbaar 
worden, plakkerig aanvoelen of ogen 
die droog aanvoelen. Van alle lens-
dragers geeft ongeveer 50% aan dat 
ze last hebben van comfortklachten. 
Of dagen dat je ’s avonds laat thuis-
komt en het liefst je bed in wil dui-
ken, maar dan je contactlenzen nog 
schoon moet maken. 
Hoe heerlijk zou het zijn om je len-
zen de hele dag comfortabel te 
dragen en ze aan het einde een-
voudig in de prullenbak te gooien. 

V r I j H e I D
Met daglenzen heb je de mogelijkheid 
om naast je bril ook af en toe lenzen 
te dragen. Hardlopen zonder afzak-
kende bril, geen scheve bril meer na 
een potje voetbal, of iedere leuke 
zonnebril kunnen dragen, wat een 
vrijheid!

VO O r D e l e n
Daglenzen bieden een aantal voorde-
len. Iedere dag een nieuw paar lenzen 
gebruiken draagt bij aan optimale hy-
giëne. Zeker in deze tijd die laat zien 
dat hygiëne belangrijk is ter  voorko-
ming van infecties.  Met daglenzen 
kun je de kans op infecties verkleinen.
    
Doordat daglenzen minder snel ver-
vuilen, en hierdoor optimaal bevoch-
tigd blijven, voelen ze ook aan het 
einde van de dag nog comfortabel 
aan. En hoe fijn is het om ze ’s avonds 
uit te nemen en weg te gooien in de 
afvalbak, zonder vloeistof en lensver-
zorging.                                                               

O p t I M AA l 
cO M f O r t

Ben je er min of meer aan gewend 
dat lenzen aan het einde van de dag 
minder prettig aanvoelen, met DAI-
LIES TOTAL1® daglenzen geef je het 
comfort een enorme boost. DAILIES 
TOTAL1® contactlenzen zijn uniek 
door het watergradiënt materiaal dat 
zorgt voor een extreem glad en voch-
tig oppervlak. Hierdoor ontstaat een 
contactlens die zo comfortabel is dat 
je deze niet voelt.

e rVAA r  e n 
G e n I e t
Bij Klein Optiek zijn we specialist op 
het gebied van contactlenzen en la-
ten we u graag de unieke DAILIES TO-
TAL1® daglenzen ervaren. Zo kunt u 
genieten van de contactlenzen die je 
niet voelt:
Kom langs of maak een afspraak, dan 
vertellen wij je graag alles over deze 
unieke lenzen. 



Op zaterdag 4 juli 
houden wij een nachtlens- 

informatiedag. 
Van 10:00 tot 16:00 uur is 

Iris van procornea 
(de leverancier) 

aanwezig die u kan helpen met 
al uw vragen. een mooie kans 

om te ontdekken of het wat voor 
u of uw kind is. Heeft u interesse 

maak een afspraak voor uw 
eigen 

voorlichtingsmoment!


