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INTRO-
DUCTIE
Eekelaar Eye Fashion

Onze ogen helpen ons de wereld 

om ons heen te ervaren. Ze helpen 

ons te leren, te ontdekken en te 

genieten. Maar goed zicht is niet 

altijd vanzelfsprekend.

Dit boekje is bedoeld voor zowel 

aankomende lensdragers als voor 

degenen die zojuist lenzen heeft 

laten aanmeten.

Wij als Eekelaar Eye Fashion werken 

al bijna 100 jaar op het allerhoogste 

niveau voor uw bril en lenzen. 

Onze passie ligt in het perfectioneren 

van uw uiterlijk en uw perfecte en 

comfortabele zicht. 

De keuze voor lenzen dient u 

weloverwogen te maken. Het is 

veel meer dan een willekeurige 

lens kiezen. Lenzen moeten passen 

op uw oog en afgestemd zijn op 

uw kijkwensen. Daarom is een 

uitgebreide oogmeting nodig waarbij  

uw wensen en verwachtingen 

besproken worden.

De enorme verscheidenheid aan 

lenzen maakt het aanpassen een 

taak voor professionals. Vergeet 

hierbij niet dat er geen enkel oog 

hetzelfde is en dus ieder oog zijn 

unieke aanpassing en advies vereist.

Enkele van de kwaliteitsgaranties 

die wij u geven zijn naast onze 

jarenlange ervaring in het 

aanpassen van lenzen ook de 

allerbeste kwaliteit in lensmaterialen 

van de beste lensfabrikanten. 

Daarnaast is ook ons lidmaatschap 

van de Optometristen Vereniging 

Nederland (OVN) en de Algemene 

Nederlandse Vereniging van 

Contactlensspecialisten (ANVC) 

een extra zekerheid dat u wordt 

geholpen door gediplomeerde en 

vakbekwame opticiens, contact-

lensspecialisten en optometristen 

met jarenlange ervaring in het 

aanpassen van lenzen.

Aangesloten bij
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De keuze voor lenzen in plaats van een bril is er een die 

goed overwogen genomen moet worden. Hierbij is een 

advies van een contactlensspecialist van het allergroot-

ste belang. U kunt namelijk niet zomaar een doosje 

lenzen kopen. Die zullen nooit goed op uw oog passen 

waardoor discomfort ontstaat en een sterk verhoogd 

risico op oogproblemen zal ontstaan. 

Om te kunnen beginnen met lenzen dragen is een 

lens-aanpassing nodig. Tijdens dit onderzoek willen we 

graag weten waarom en wanneer u de lenzen zou willen 

dragen. Ook stellen we relevante gezondheidsvragen en 

willen we weten wat bijvoorbeeld uw hobby’s en dage-

lijkse bezigheden zijn. ‘Zit u veel achter het beeldscherm 

of wilt u alleen lenzen gaan dragen tijdens het sporten’ 

zijn bijvoorbeeld vragen die u kunt verwachten. Met al 

deze informatie analyseren we of het dragen van lenzen 

al dan niet geschikt voor u is. 

Vervolgens meten we de sterkte van uw ogen en of er 

eventueel een leesbril nodig is. Hierbij is het ook belang-

rijk om te weten of u veel beeldschermwerk verricht. 

De vorm van het oogoppervlak brengen we in kaart met 

de topograaf. Het is belangrijk dat de lenzen het opper-

vlak van uw ogen volgen. Ook bepalen we de diameter 

van het oogoppervlak. Veel standaard lenzen zijn slechts 

in één gemiddelde diameter verkrijgbaar terwijl grote en 

kleine ogen erg vaak voorkomen.

Er zijn veel verschillende typen lenzen. Denk bijvoorbeeld 

aan harde lenzen, zachte lenzen en nachtlenzen, maar 

de verdeling kan nog veel gedetailleerder. Zachte lenzen 

zijn er bijvoorbeeld als maatwerk- en disposable-lenzen. 

Lenzen met verschillende draagtijden: dag-, week- en 

maandlenzen. Met lenzen kunnen we bijna alle optische 

oogfouten corrigeren: plus- of minsterkte, maar ook 

uw cylindersterkte en lenzen met leesgedeelte zijn 

mogelijk. En tenslotte kunnen we alle oogfouten ook nog 

eens gecombineerd corrigeren! Oneindig veel mogelijk-

heden dus.

WAAROM
CONTACTLENZEN
Welke contactlenzen zijn voor mij
geschikt en waarom?
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ZACHTE
CONTACTLENZEN
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Zachte lenzen worden gemaakt 

van een speciaal flexibel materiaal 

met een bepaald vochtgehalte 

om de ogen tijdens het dragen 

te bevochtigen en de lens soepel 

te houden.

Door de verschillende materialen en 

vochtgehaltes kunnen we de beste 

keuze voor u maken.

Hoewel een zachte lens flexibel 

is past deze zich maar deels aan 

aan de vorm van het oog. Ook een 

zachte lens heeft invloed op de 

oogvorm. De pasvorm van een 

zachte lens is eigenlijk zelfs het 

allerbelangrijkst. De lens moet de 

vorm van het oog volgen, zonder 

ergens op het oog een afdruk 

te geven. 

Iedereen heeft een eigen specifieke 

oogvorm, net zoals iedereen een 

eigen vingerafdruk heeft. Met een 

topograaf kunnen we de vorm van 

uw ogen in kaart brengen. 

Op basis van de topografische 

afbeelding, de diameter van het 

hoornvlies en de sterkte worden 

de lenzen op maat gemaakt. Bij een 

eerste bestelling wordt eerst één 

paar lenzen gemaakt, perfect 

passend op uw ogen. Doordat de 

lens op het oog niet meer vervormt 

ziet u er ook superscherp mee. Ook 

het comfort met deze lenzen is beter 

dan met welke andere lens ook. 

Goed passende lenzen zorgen dat 

u minder snel geïrriteerde ogen hebt 

en geven het scherpste zicht zowel 

veraf als dichtbij. Veel standaard 

zachte lenzen zijn slechts verkrijgbaar 

in één of hooguit twee krommingen 

en/of pasvormen en meestal maar 

in slechts één diameter. Vandaar dat 

wij hoofdzakelijk werken met speciaal 

voor u op maat gemaakte lenzen.

One Size Fits All?
Niet dus, wij adviseren vaak 

maatwerk omdat ieder oog uniek 

is. Of het nu gaat om multifocale 

lenzen of lenzen met een 

cylindersterkte, de gezondheid van 

uw ogen staat bij ons voorop.

De eerste keer lenzen inzetten
Zodra de lenzen voor u klaarliggen 

nemen we contact met u op voor 

het maken van een afspraak. 

Tijdens deze afspraak leren we u 

hoe u de lenzen kunt inzetten en 

uithalen. Bovendien geven we u wat 

instructies mee voor het onderhoud 

van de lenzen.

Na het inzetten willen we altijd  

beoordelen hoe de lenzen zitten 

en hoe de ogen reageren. 

Bovendien willen we weten wat 

uw eerste indruk is. 

Een tweede controle is nadat u de 

lenzen ongeveer twee weken heeft 

gedragen. We willen dan graag 

weten hoe ze bevallen en we 

beoordelen nogmaals de pasvorm 

na langere tijd dragen. 

Ook meten we de scherpte van het 

zicht. Indien nodig kunnen we een 

tweede paar bestellen wanneer 

we na deze meting vinden dat er 

nog iets gecorrigeerd kan worden 

om de passing en/of het zicht te 

optimaliseren. Bent u tevreden 

dan is dit het moment dat we uw 

lenzenpakket gaan bestellen.

WAT ZIJN ZACHTE 
CONTACTLENZEN
en hoe werkt een aanpassing?
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Daglenzen zijn zachte lenzen voor eenmalig gebruik. 

Iedere keer dat u lenzen inzet gebruikt u een nieuw paar. 

Het grootste voordeel is dat u altijd een nieuwe schone 

lens gebruikt om in te zetten. Het is de meest hygiënische 

manier van lenzen dragen, omdat u de lenzen nieuw 

inzet en na gebruik weggooit. Schoonmaken, desinfec-

teren en bewaren zijn dan verleden tijd. Geen gedoe 

meer met lenshouders en contactlensvloeistof. 

Daglenzen zijn ook ideaal voor brildragers die af en toe 

lenzen willen dragen, bijvoorbeeld tijdens vakantie of 

tijdens het sporten. 

Ook is het fijn dat u met daglenzen iedere zonnebril 

kunt dragen en deze niet op sterkte gemaakt hoeft

te worden. 

Er zijn daglenzen met een leesgedeelte en voor mensen 

met cylindersterktes.

De eerder in de dit boekje aangegeven verschillende 

(noodzakelijke) parameters zijn bij daglenzen echter zeer 

beperkt. Vaak moet u dus concessies doen om dag-

lenzen te kunnen dragen. Wij kunnen u hierin adviseren 

over de (on-)mogelijkheden.

DAG
LENZEN

Makkelijk af te wisselen met een bril
“Ik draag graag mijn bril, maar in de zomer 

liever de lenzen; zo kan ik gemakkelijk iedere 

zonnebril op.”

Handig tijdens vakantie
“Dan hoef ik ook geen vloeistof mee te nemen.”

Ideaal tijdens het sporten
“Zonder lenzen zie en raak ik geen bal en met 

lenzen heb ik geen last van een afzakkende bril.”

Enkele reacties van
klanten met daglenzen
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De meeste mogelijkheden om de pasvorm individueel te 

optimaliseren hebben we met week- en maandlenzen. 

Deze lenzen kunnen 7 of 30 dagen gedragen worden en 

zijn het meest populair onder onze lensdragers. Er zijn géén 

beperkingen in het sterktebereik en ook een leesbrilsterk-

te kan in deze lenzen meegenomen worden. Ook voor 

mensen met veel beeldschermwerk zijn er mogelijkheden 

om met lenzen het schadelijk blauwviolet licht te redu-

ceren en de lenzen uit te voeren met een kleine nabij- of 

computersterkte.

De keuze voor weeklenzen ligt vaak bij het sneller willen 

vervangen van de lenzen. Deze lenzen worden daarom 

het meest gedragen door mensen die lenzen vaak 

afwisselen met een bril. 

Bij week- en maandlenzen is lenzenvloeistof nodig. 

Veilig lenzen dragen is een combinatie van de juiste lenzen, 

de juiste vloeistof, regelmatige oogcontroles (1x per half-

jaar) en de zorgvuldigheid van de gebruiker. Wij adviseren 

daarom alleen de allerbeste vloeistoffen uit de markt.

We verkopen alleen lenzen die door onszelf zijn aangeme-

ten inclusief de allerbeste contactlensvloeistof en controles, 

een totaalpakket dus, zodat u zich nooit zorgen hoeft te 

maken over het lensdragen.

WEEK- EN 
MAANDLENZEN

DAG
LENZEN
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TORISCHE- EN 
MULTIFOCALE 

zachte contactlenzen
Wat zijn torische lenzen?
Een torische lens is een lens met een specifieke vorm. 

Standaardlenzen zijn sferisch. Dat betekent dat de lens 

in elke richting dezelfde kromming heeft. Denk maar 

aan een vlak van de zijkant van een voetbal. 

Een torische lens heeft een vorm die er uit ziet als een 

rugbybal. Een torische lens heeft twee verschillende 

krommingen welke haaks op elkaar staan, zoals de 

vorm van een vlak van de zijkant van die rugbybal. 

De vorm van torische lenzen zorgt voor verschillende 

optische sterktes in verticale en horizontale richting. 

Torische lenzen corrigeren de cylindersterkte van het 

oog. Deze cylindersterkte vraagt om een lens die  

stabiel zit en niet te veel mag verdraaien. De lenzen 

blijven op hun plaats door verschillende technieken: 

door ballast in de lens aan te brengen, door de 

randen van de lens dunner en dikker te maken of 

door de lens aan de onderkant iets af te vlakken.

Wat zijn multifocale lenzen?
Een multifocale lens kan zowel een sferische als een 

torische lens zijn. In een multifocale lens zit naast de 

sterkte voor verte ook een sterkte voor dichtbij.

Tussen uw 40e en 45e levensjaar zult u merken dat 

het zicht dichtbij lastiger wordt. U krijgt het beeld niet 

meer goed scherp. Vaak ervaart u deze klachten 

in het begin vooral bij vermoeidheid en bij minder 

licht. Dit wordt ouderdomsverziendheid of presbyopie 

genoemd. De oorzaak hiervan ligt in de elasticiteit van 

uw ooglens, die afneemt met het toenemen van uw 

leeftijd. Dit is een normaal en natuurlijk proces dat we 

allemaal ervaren naarmate onze leeftijd toeneemt.

Wanneer u multifocale lenzen voor het eerst gaat 

gebruiken, zult u moeten wennen aan het scherp zien 

met deze lenzen. U kunt zich duizelig voelen en soms 

het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Schrik hier 

niet van, maar geef uw ogen en hersenen één tot 

twee weken de tijd om te wennen aan deze nieuwe 

lenzen. U kunt daarna namelijk pas bepalen of deze 

lenzen voor u geschikt zijn. Door de techniek van het 

individueel aanpassen zijn de resultaten met deze 

lenzen zeer goed.
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Myopie ofwel bijziendheid neemt wereldwijd onder 

jongeren snel toe en brengt veel oog-gezondheids-

risico’s met zich mee. Op dit moment is al een kwart van 

de 13-jarigen in Nederland bijziend. De verwachting 

is dat dit aandeel in de toekomst alleen maar zal 

toenemen. Alleen een bril dragen helpt niet, omdat dit 

het risico op verergering niet tegengaat. Als de huidige 

toename van kinderen met bijziendheid doorzet is naar 

verwachting in 2050 de helft van de bevolking bijziend.

Toename gezondheidsrisico’s bij myopie 
Vergeleken met mensen zonder brilcorrectie hebben 

klanten met 1 dioptrie* myopie levenslang een hoger

risico van glaucoom, cataract, loslaten van het netvlies 

en maculadegeneratie. Bij hoge myopie nemen de 

risico’s alleen maar toe.

Bij een jaarlijkse toename van -0.50 dioptrie is het advies 

om te starten met myopiemanagement. Als er sprake is 

van een lage sterkte is het advies om jaarlijks de sterkte 

te laten meten. Als de sterkte toeneemt is het advies om 

in te grijpen om zo toename van sterkte af te remmen. 

Het Brien Holden Vision Institute heeft een lens ontwikkeld 

waarvan is bewezen dat deze effectief is bij het afremmen 

van de myopieprogressie.

We zullen altijd zorgvuldig de gezondheid van de ogen 

in de gaten houden en regelmatig een optometrische 

controleafspraak maken. 

MYOPIE-
MANAGEMENT 

zachte contactlenzen

- Minstens 90 minuten per dag buiten zijn

- Regelmatige pauzes nemen na werken, 

lezen of spelen op korte kijkafstand

- Buiten schooltijd nabijwerk beperken tot 

maximaal 2 uur per dag

- Meer blootstelling aan natuurlijk licht

Levensstijl advies welke
de toename van bijziendheid
helpt te verminderen

* Dioptrie is de eenheid waarin de sterkte van lenzen  

en brillenglazen wordt uitgedrukt.
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Handen wassen
Hygiëne is bij het dragen van lenzen 

een vereiste. Voordat u lenzen gaat 

inzetten of uithalen is het belangrijk 

om altijd uw handen te wassen. Bij 

voorkeur met een desinfecterende 

zeep. Droog uw handen na het 

spoelen ook zeker goed af. De lenzen en het oog 

mogen niet met kraanwater in contact komen!

Lenzen afspoelen
Als u een beginnende lensdrager bent is het goed om 

alles wat u nodig hebt klaar te zetten en te gaan zitten. 

Als u goed aangeschoven aan een tafel of bureau zit 

hoeft u de lens nooit op de vloer te zoeken wanneer de 

lens van uw vinger afglijdt. De lens ligt dan in ieder geval 

ergens op het tafelblad en u hoeft niet lang te zoeken. 

Spoel de lens wel altijd goed af met contactlensvloeistof 

mocht u dit overkomen. 

Eerst rechts daarna links
Wen uzelf een vaste volgorde aan. 

Zo zult u de rechter- en de linkerlens 

nooit verwisselen.

Binnenstebuiten
Lange nagels zijn lastig bij het 

behandelen van lenzen. Zeker 

zachte lenzen zijn van een soepel 

en flexibel materiaal en kunnen 

scheuren. Kijk voordat u een lens inzet ook altijd even 

of de lens er goed uitziet. Er kan nadat je de lenzen een 

aantal keer gebruikt hebt namelijk een scheurtje in de 

rand zitten en dan moet de lens vervangen worden. 

Ook kan een zachte lens binnenstebuiten zitten en dan 

is de pasvorm op het oog niet goed. De rand van de 

lens moet als een “kom” omhoog staan. Wanneer de 

lensrand naar buiten toe vlakker wordt dan zit de lens 

verkeerd om.

Inzetten
Neem de rechterlens uit de houder 

en spoel deze af met wat contact- 

lensvloeistof.

Leg de lens op het puntje van uw 

wijsvinger, houdt de ooglidranden 

goed vast aan de wimpers en sper 

het oog goed open. Het is belangrijk 

dat u tijdens het inzetten niet knippert. 

Breng uw wijsvinger rustig richting het 

oogoppervlak en kijk in de spiegel 

of de lens echt goed aansluit op het 

gekleurde deel van de oogbol. 

Soms ziet u dat er nog wat lucht onder 

de lens zit. Het kan dan helpen om 

met open ogen even in verschillende richtigen te kijken. 

Meestal is dat voldoende en kunt u de oogleden rustig 

loslaten en knipperen. Met de linkerlens volgt u dezelfde 

procedure. 

ONDERHOUD,
INZETTEN EN
UITNEMEN 
van zachte contactlenzen
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Contactlenshouder
De vloeistof waarin de 

lenzen zaten moet u 

weggooien en de houder 

afspoelen en vullen met 

nieuwe contactlensvloeistof. 

Gebruik GEEN kraanwater 

voor het afspoelen. De contactlensvloeistof heeft een 

desinfecterende werking en zorgt ervoor dat u veilig 

de lenzen kunt blijven gebruiken. Bij iedere nieuwe fles 

vloeistof gebruikt u ook een nieuwe houder. De oude 

gooit u weg.

Uitnemen
Ook hiervoor is het goed 

om te gaan zitten en er de 

tijd voor te nemen. Handen 

wassen en een vaste 

volgorde aanhouden is 

hetzelfde als bij het inzetten 

van de lenzen. Een lens 

inzetten lukt met één vinger. 

Om de lens er weer uit te halen dient u echter twee 

vingers te gebruiken. U neemt de lens met duim en 

wijsvinger van het oog. Dit gaat vaak het beste wanneer 

u de lens eerst wat verschuift terwijl u naar boven kijkt. 

Schuif dan de lens wat omlaag (van het gekleurde deel 

af) tot op het oogwit. De lens zit hier al wat losser en laat 

zich dan makkelijker uitnemen. 

Schoonmaken
Nadat u de eerste lens uit het 

oog hebt genomen wrijft u 

met wat contactlensvloeistof 

voorzichtig de lens schoon in 

de handpalm of tussen duim 

en wijsvinger. De vloeistof zorgt ervoor dat aanslag 

op het oppervlak van de lens, die afkomstig is van de 

tranenlaag, verwijderd wordt. Stop de lens in de houder 

met nieuwe schone vloeistof. Wanneer de houder voor 

de rechterlens dicht zit kunt u de andere lens uitnemen. 

Vul de houder nooit bij maar gebruik altijd nieuwe 

vloeistof uit de fles. Vergeet niet dat de dop van de fles 

ook altijd weer dicht moet na gebruik. Hiermee verkleint 

u het risico op een infectie door bijvoorbeeld bacteriën. 

Houdbaarheid van de vloeistof
We geven voor het gebruik van de lenzen ruim 

voldoende vloeistof mee. Gebruik een geopende 

fles nooit langer dan drie maanden. Schrijf daarom 

met watervaste stift de datum van openen op de 

fles. De meeste oogproblemen met lenzen worden 

veroorzaakt door het niet zorgvuldig gebruiken van 

de lenzen of de vloeistof.

Contactlenshouder en etui
De contactlenshouder dient bij iedere nieuwe fles 

vloeistof vervangen te worden door een nieuwe houder. 

Het etui dat we leveren bij iedere nieuwe aanpassing

is uitwasbaar. Ons advies is om ook het etui in ieder  

geval bij iedere nieuwe fles vloeistof in de wasmachine 

te reinigen.

van zachte contactlenzen
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HARDE
CONTACTLENZEN
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Ten opzichte van zachte lenzen zijn 

harde lenzen wel letterlijk harder, 

maar in vergelijking met 10 tot 

15 jaar geleden zijn harde lenzen 

inmiddels van een veel zachter 

kunststof gemaakt. Hierdoor is 

het draagcomfort sterk verbeterd. 

De lenzen zijn altijd gemaakt van 

een zuurstof doorlaatbaar materiaal 

en hebben veel mogelijkheden om 

ook hogere sterktes te corrigeren. 

Harde lenzen worden altijd op maat 

gemaakt. Zowel een plus als min 

sterkte maar ook cylindrische ofwel 

torische sterktes en multifocale 

correcties zijn mogelijk. 

Soms is het zo dat de beste 

scherpte behaald kan worden 

met harde lenzen, in het geval 

van een onregelmatig gevormd 

oogoppervlak bijvoorbeeld. Ook 

kunnen harde lenzen een optie zijn 

wanneer met zachte lenzen niet 

alles helemaal naar tevredenheid is, 

denk bijvoorbeeld aan droge ogen 

of een scherpte die niet helemaal is 

zoals u graag zou willen.

De gewenningstijd is wat langer 

dan bij zachte lenzen. De keuze 

van het materiaal bepaalt de mate 

van zuurstofdoorlaatbaarheid, 

de aanslaggevoeligheid en het 

draagcomfort. Gemiddeld moeten 

de lenzen na 1 tot 2 jaar vervangen 

worden. 

Het is dan ook verstandig om voor 

deze lenzen het Eekelaar All-in 

lensplan af te sluiten. Zo weet 

u vooraf waar u aan toe bent. 

Bovendien heeft u de zekerheid van 

de beste nazorg én de allerbeste 

vloeistoffen. Daarnaast laten wij u 

weten wanneer het weer tijd is om 

de lenzen te vervangen. 

WAT ZIJN HARDE 
CONTACTLENZEN
en hoe werkt een aanpassing?
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De aanpassing
Ieder oog is uniek. Met een topograaf brengen 

we de vorm van uw oog in kaart. Op basis van de 

topografische afbeelding, de diameter van het 

hoornvlies en de oogsterkte worden de lenzen berekend 

en op maat gemaakt. Zodra de lenzen voor u klaar 

liggen nemen we contact met u op voor een afspraak. 

Tijdens deze afspraak gaan we u leren hoe u de lenzen 

kunt inzetten en uitnemen. Bovendien geven we u 

instructies mee voor het onderhoud van de lenzen. 

Ook beoordelen we na het inzetten de passing van de 

lenzen op uw ogen.

Draagt u voor het eerst harde lenzen, dan adviseren we 

om in de gewenningsperiode een draagschema aan te 

houden en de tijd dat u de lenzen draagt geleidelijk op 

te bouwen. 

Na één tot twee weken zien we u graag terug voor 

een eerste controle. Belangrijk is dat u de lenzen op dat 

moment minimaal twee uur per dag draagt en in hebt 

op het moment van de afspraak. We willen uiteraard 

graag horen hoe het is gegaan. We controleren hoe 

scherp u ziet met de lenzen en of de sterkte van de 

lenzen juist is. Belangrijk is vooral of de lenzen goed 

passen op uw ogen. De lenzen moeten namelijk 

de oorspronkelijke vorm van het oog niet nadelig 

beïnvloeden. 
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Nachtlenzen draag u als u slaapt. Terwijl u slaapt, 

corrigeren de lenzen uw ogen. De lenzen raken niet het 

hoornvlies, maar drijven op de traanfilm. Door druk-

verschil neemt de voorkant van het oog een andere 

vorm aan. Dat verschil in vorm zorgt dat u overdag 

scherp kunt zien zonder bril of lenzen. Een goede 

oplossing wanneer u vaak last heeft van droge ogen! 

Maar ook ideaal om vrijuit te kunnen sporten of als u 

gewoon geen bril wilt. Nachtlenzen geven u hiermee 

comfort en vrijheid wanneer dit het belangrijkst is, 

namelijk als u wakker bent.

Voordat u nachtlenzen kunt gaan dragen, beoordelen 

we of uw ogen geschikt zijn voor nachtlenzen.  

Helaas zijn nachtlenzen niet voor iedereen de oplossing. 

Nachtlenzen corrigeren bijvoorbeeld alleen minsterktes 

tot een sterkte van maximaal -5.50. Op basis van o.a. de 

gemeten sterkte, de hoornvliesvorm en de hoornvlies-

diameter worden de lenzen exact passend voor u 

gemaakt. Na een week of anderhalf zijn de lenzen klaar 

en kunnen we een instructieafspraak maken.

De instructie
Tijdens deze afspraak gaan we u leren hoe u de lenzen 

kunt inzetten en uitnemen. Bovendien geven we u 

instructies mee voor het onderhoud van de lenzen. 

Na het inzetten willen we altijd beoordelen hoe de 

lenzen zitten en hoe de ogen reageren. Bovendien 

willen we weten wat uw eerste indruk is. 

Het eerste jaar dat u nachtlenzen draagt dient u om de 

3 maanden op controle te komen. Na het eerste jaar 

wordt dat 1 keer per halfjaar. Nachtlenzen kennen een 

verhoogd draag-risico en dat willen we graag vroeg- 

tijdig constateren. Bij een perfect gebruik en controle 

is er echter een verwaarloosbaar risico, vandaar deze 

oogzorg bij nachtlenzen.

NACHT
LENZEN
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Handen wassen
Hygiëne is ook bij het dragen van 

harde lenzen een vereiste. Voordat 

u lenzen gaat inzetten of uithalen is 

het belangrijk om altijd uw handen 

te wassen. Bij voorkeur met een 

desinfecterende zeep. Droog 

uw handen na het spoelen ook 

zeker goed af. De lenzen en het oog mogen niet met 

kraanwater in contact komen!

Lenzen afspoelen
Als u een beginnende lensdrager bent is het goed 

om nadat u alles klaar hebt staan te gaan zitten voor 

het inzetten of uithalen. Als u goed aangeschoven 

aan een tafel of bureau zit hoeft u de lens nooit in de 

wasbak of op de vloer te zoeken als de lens van uw 

vinger af glijdt. De lens ligt dan in ieder geval ergens 

op het tafelblad en u hoeft niet lang te zoeken. Spoel 

de lens wel altijd goed af met contactlensvloeistof 

mocht dit gebeuren.

Eerst rechts daarna links
Wen uzelf een vaste volgorde aan. 

Zo zult u de rechter- en de linkerlens 

nooit verwisselen.

Controle voor het inzetten
Lange nagels zijn lastig bij het 

behandelen van lenzen. Kijk voordat 

u een lens inzet ook altijd even of 

de lens er goed uit ziet. Het is altijd 

mogelijk dat je harde lens beschadigd 

is en dan moet hij vervangen worden. 

Inzetten
Neem de rechterlens uit de 

houder en spoel deze af met wat 

contactlensvloeistof.

Leg de lens op het puntje van uw 

wijsvinger en doe een druppel 

lenzenvloeistof in de lens. Houdt de 

ooglidranden goed vast en sper het 

oog goed open. Het is belangrijk dat 

u tijdens het inzetten niet knippert. 

Breng uw wijsvinger rustig richting je 

oogoppervlak en kijk in de spiegel 

of de lens echt goed aansluit op het 

gekleurde deel van je oog. U kunt nu 

de oogleden los laten en knipperen. 

Nu nog de linkerlens.

Contactlenshouder
De vloeistof waarin de lenzen zaten moet u 

weggooien en de houder afspoelen en vullen met 

nieuwe contactlensvloeistof. Gebruik GEEN kraanwater 

voor het afspoelen! De contactlensvloeistof heeft een 

desinfecterende werking en zorgt ervoor dat u veilig 

de lenzen kunt blijven gebruiken. Bij iedere nieuwe

fles vloeistof ook een nieuwe houder gebruiken en 

de oude weg gooien.

ONDERHOUD,
INZETTEN EN
UITNEMEN 
van harde contactlenzen
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ONDERHOUD,
INZETTEN EN
UITNEMEN 
van harde contactlenzen

Uithalen
Ook hiervoor is het goed om te gaan zitten en de rust 

te nemen. Handen wassen en een vaste volgorde 

aanhouden is hetzelfde als bij het inzetten van de lenzen. 

De knippermethode 
Kijk recht vooruit in de 

spiegel. Controleer 

of de lens op het 

midden van het oog 

zit. Als de lens niet in 

het midden van het 

oog zit, knippert u de 

lens er namelijk niet 

uit maar juist naar een 

verkeerde plek in uw 

oog. Begin altijd met 

uw rechter oog. Buig uw hoofd naar voren en maak 

uw oog groot. Plaats vervolgens uw wijsvinger in de 

buitenste ooghoek. Maak ondertussen van uw andere 

hand een kommetje, dat u onder uw oog houdt om 

de lens mee op te vangen. Trek de vinger die op de 

buitenste ooghoek ligt naar de zijkant, zodat uw ooglid 

strak staat. Maak een stevige knipperbeweging. De lens 

valt nu als het goed is vanzelf uit uw oog.

Uithalen met behulp van een zuignap 
Kijk recht vooruit in de spiegel. 

Houd met een vinger uw bovenste 

ooglid omhoog. Controleer of de 

lens beweegt. Zo niet, beweeg 

dan met een vinger uw onderste 

ooglid voorzichtig tegen de 

lens om deze los te maken. Een 

paar keer goed knipperen of 

bevochtigen met een kunsttraan 

kan hierbij ook helpen. Zit de lens regelmatig vast op 

het oog, neem dan contact met ons op. Plaats met uw 

andere hand het zuigertje loodrecht op het midden van 

de lens en haal de lens uit het oog. 

Schoonmaken
Leg de lens in uw handpalm en doe er wat druppels 

lensvloeistof op. Wrijf de lens met de wijsvinger in 

ongeveer 20 seconden schoon. Spoel de lens af met 

nieuwe lensvloeistof en doe hem in de lenshouder. 

Wanneer de houder voor de rechterlens dicht zit kun je 

de andere lens uitnemen. Vul de houder nooit bij maar 

gebruik altijd nieuwe vloeistof uit de fles. En vergeet niet 

dat de dop van de fles ook altijd weer dicht moet na 

gebruik. Hiermee verklein je het risico op een infectie 

door bijvoorbeeld bacteriën. 

Houdbaarheid van de vloeistof
Gebruik een geopende fles nooit langer dan 3 maan-

den en schrijf eventueel met een watervaste stift de 

datum van openen ergens op de fles. Verreweg de 

meeste oogproblemen met lenzen worden veroorzaakt 

door het niet zorgvuldig gebruiken van de lenzen en/of 

de vloeistof.

Contactlenshouder en etui
De lenzenhouder moet u bij iedere nieuwe fles vloeistof 

vervangen voor een nieuwe houder. Het etui dat we 

leveren bij iedere nieuwe aanpassing is uitwasbaar. 

Ons advies is om ook het etui in ieder geval bij iedere 

nieuwe fles vloeistof in de wasmachine te reinigen.
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Voor lensdragers is het belangrijk dat regelmatig (ieder 

halfjaar) ogen en lenzen worden gecontroleerd. 

Voor nachtlensdragers is dat zelfs in het eerste jaar iedere 

3 maanden. U hoeft zich geen zorgen te maken over de 

kosten: wij leveren al onze lenzen inclusief vloeistof en 

controles!

Indien er een verandering wordt geconstateerd, zullen 

we dit altijd vastleggen en volgen. Bovendien zullen 

we indien mogelijk nieuwere of betere opties met u 

bespreken.

Deze oogzorg is naast de perfecte lenzen voor uw oog, 

het meest belangrijk voor gezond en comfortabel lenzen 

dragen. Deze zorg maakt het eenvoudig voor u om 

jarenlang probleemloos lenzen te dragen. Sla daarom 

nooit een controle over!

Niet tevreden met uw huidige lenzen en wilt u graag een 

second opinion? Wij beoordelen de lenzen, de passing, 

de vloeistof en het advies dat u heeft meegekregen. 

Aan de hand van deze analyse kunnen wij voor u een 

passend voorstel maken over wat er te verbeteren valt 

aan uw huidige lenzen. De kosten voor een second 

opinion bedragen €50,00.

- De algehele conditie van je ogen

- De passing van de lenzen

- De sterkte

- De gezichtsscherpte

- Het hoornvlies

- De traanfilm

- De oogleden

- De lens van het oog

- De kwaliteit van je lenzen

- De oogdruk

- Veranderingen aan het oog

Bij de controles letten we
specifiek op het volgende:

OOG
ZORG
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OOG
ZORG

Wat doet een optometrist
De optometrist onderzoekt de gezondheid van uw 

ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes 

op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het 

oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril of 

lenzen. De optometrist kan zowel oogonderzoek doen 

als een bril of lenzen aanmeten. De optometrist werkt 

nauw samen met de oogarts en zal doorverwijzen 

wanneer dit nodig is. 

Daarnaast mag de optometrist ook medicamenten 

gebruiken om het oog beter te kunnen onderzoeken. 

Zo mogen ze druppels gebruiken om de pupil te 

verwijden zodat het netvlies grondig onderzocht kan 

worden, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een splinter 

in het oog zit om deze te kunnen verwijderen. Dit mag 

uitsluitend een optometrist, huisarts of oogarts doen. 

Optometristen zijn dus experts in het meten van de 

ogen maar weten ook alles over de medische kant van 

het oog. Zo letten ze vaak op meerdere zaken zoals oog-

bewegingen, pupilreacties, kleurenzien en uw 

gezichtsveld. U kunt de optometristen op verschillende 

plekken tegenkomen. Zo zijn er veel werkzaam in 

ziekenhuizen, maar ook in de betere optiekzaken. 

Als het nodig is kan een optometrist aanvullende 

optometrische onderzoeken doen om meer duidelijkheid 

te krijgen over mogelijke aandoeningen. Mocht de 

optometrist het nodig vinden, dan hebben zij de 

mogelijkheid om u door te sturen naar uw huisarts of 

een oogarts voor nader onderzoek. 

Optometristen moeten jaarlijks hun kennis up to date 

houden via bijeenkomsten en scholingen, zodat ze 

kwaliteitsgeregistreerd blijven als optometrist. 

Uiteraard zijn wij als Eekelaar Eye Fashion altijd op de 

hoogte van alle veranderingen op het gebied van 

oogheelkunde.

OPTO
METRIE
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Voor het aanmeten van zachte 

lenzen betaalt u eenmalig 

aanpaskosten van €50,00*.

Hiervoor krijgt u:
- Analyse

- Oogmeting

- Paslen(s)(zen)

- Vloeistof voor de probeerperiode

- Uitleg

- Instructie in- en uitzetten van 

de lenzen

- Controle(s) tijdens de 

probeerperiode

Zolang u van ons lenzen draagt 

zijn de halfjaarlijkse controles en 

de vloeistoffen inbegrepen in de 

pakketprijs van uw lenzen.

Voor het aanmeten van harde 

lenzen betaalt u eenmalig 

aanpaskosten. 

Voor sferische harde lenzen is dat 

€65,00*, voor harde torische lenzen 

€75,00* en voor harde multifocale 

lenzen €85,00*.

Hiervoor krijgt u:
- Analyse

- Oogmeting

- Uitleg

- Instructie in- en uitzetten  

van de lenzen

- Controle na 2 weken

De halfjaarlijkse controles zijn 

het eerste jaar inbegrepen in de 

pakketprijs van uw lenzen.  

Daarna betaald u iedere controle 

afzonderlijk à €45,00.

Voor het aanmeten van nachtlenzen 

betaalt u eenmalig €85,00*.

Daarna zijn de controles 

in-begrepen in de pakketprijs 

van uw nachtlenzen. 

Hiervoor krijgt u:
- Analyse

- Oogmeting

- Uitleg

- Instructie in- en uitzetten van  

de lenzen

- Controle na 1 dag, na 1 week,  

na 1 maand

Bij nachtlenzen dient u rekening te 

houden met het feit dat u in het 

eerste jaar iedere 3 maanden op 

controle komt en na het eerste jaar 

ieder halfjaar.

Zachte lenzen Harde lenzen Nacht lenzen

De pakketprijzen van zachte-, harde- en nachtlenzen variëren sterk afhankelijk van de lenskeuze. 

Hierover kunnen wij u in de winkel tijdens uw bezoek informeren. 

* Prijswijzigingen voorbehouden.

PRIJZEN
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Bij de aanschaf van uw nieuwe lenzen, zowel zachte-, 

harde- en nachtlenzen, kunt u kiezen voor deelname 

aan het Eekelaar All-in lensplan.

Dit lensplan biedt u praktische, comfortabele en 

financiële voordelen:

- zorgeloos lenzen dragen

-  optimale oogzorg verzorgt door onze contactlens- 

specialisten en optometristen zonder bijkomende

kosten

- de allerbeste vloeistof voor uw lenzenverzorging

-  automatische betaling per maand via een incasso

overeenkomst

-  spreiding van de kosten: betaling per maandelijks laag

bedrag ipv een groot bedrag ineens

- halfjaarlijkse controles inbegrepen

- geen kosten voor tussentijdse controles

- gratis paslenzen bij overstap naar andere lenzen

-  bij breuk, schade of vermissing van een maandlens

100% garantie met een maximum van 1 lens per jaar

per oog. Bij meer dan 1 lens per jaar per oog geldt

een 50% regeling. Voor harde lenzen geldt het eerste

halfjaar de 50% regeling en het tweede halfjaar 30%

-  20% korting op brillenglazen bij aankoop van een bril

naast uw lenzen (1x per jaar)

-  10% korting op een zonnebril voor bij uw lenzen

-  een voucher van €25,00 wanneer u een nieuwe

contactlensklant aanbrengt die ook gebruik gaat

maken van het Eekelaar All-in Lensplan

EEKELAAR
ALL-IN
LENSPLAN
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CONTACT
Eekelaar Eye Fashion

Heuvelstraat 59

5038AB Tilburg

Nederland

Voor het aanmeten van lenzen en voor 

contactlenscontroles dient u altijd een 

afspraak te maken. Dit kan telefonisch, per 

email of rechtstreeks via de online agenda 

op onze website: www.eekelaar.nl/contact

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00

Zondag en maandag gesloten

 

Telefoon
+31 (0)13 5800741

Whatsapp

+31 (0)6 21355366

Email contactlensafdeling
contactlenzen@eekelaar.nl

Email administratie
administratie@eekelaar.nl

Website
www.eekelaar.nl

Optometrist en contactlensspecialist
David de Vos

Opticien, contactlensspecialist
Marc Habraken

Administratie
Hannie Aussems

Ver. 2022-2




