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DE JUISTE ZORG 
OP DE JUISTE PLEK 

HET VALT TEGENWOORDIG NIET ALTIJD MEE OM EEN AFSPRAAK TE REGELEN VOOR MEDISCHE 
ZORG. DE WACHTTIJDEN BINNEN DE ZIEKENHUIZEN KUNNEN BEHOORLIJK OPLOPEN 
EN DE DRUK OP HUISARTSEN EN MEDISCH SPECIALISTEN IS GROOT. DIT PROBLEEM 

SPEELT OOK BINNEN DE OOGZORG. MAAR IN SOMMIGE GEVALLEN IS EEN EENVOUDIGE 
OPLOSSING VOORHANDEN: HET INSCHAKELEN VAN DE EXPERTISE VAN OPTOMETRISTEN/

CONTACTLENSSPECIALISTEN, ZOALS DE SPECIALISTEN VAN VISSER CONTACTLENZEN.

nacht gedragen. De specialist vervangt maandelijks de lens en 
controleert de gezondheid van het oog. Ook worden er lenzen 
aangemeten bij baby’s na een staaroperatie door aangeboren 
cataract. Aangezien de cliënten meestal worden doorverwe-
zen door de oogarts is er een nauwe samenwerking tussen de 
specialist en de oogarts. Visser Contactlenzen verzorgt regel-
matig presentaties over de mogelijkheden van contactlenzen 
op medische indicatie. Dit versterkt de band nog meer. 

OOGHEELKUNDE ONTZORGEN
Op enkele vestingen van Visser Contactlenzen worden ook 
optometrische onderzoeken aangeboden. Eerstelijns en niet 
acute oogzorg kan daardoor gedeeltelijk bij de oogartsen 
worden weggenomen. Voorbeelden hiervan zijn: niet-acuut 
visusverlies, verdenking van keratoconus, glaucoomscreening, 
gebruik van bepaalde medicatie die oogproblemen kan ver-
oorzaken en droge ogen. De specialist filtert wie er wel of niet 

Een huisarts is misschien gewend om een cliënt met ernstige 
klachten direct door te verwijzen naar een oogarts. Maar in 
veel gevallen kan een optometrist/contactlensspecialist op 
korte termijn een goede inschatting maken van de ernst van 
de situatie. Daarnaast steekt Visser Contactlenzen veel tijd in 
het voorlichten van medisch personeel binnen ziekenhuizen 
en klinieken. Want niet iedereen is bekend met de oplossin-
gen die speciale contactlenzen bij complexe oogaandoenin-
gen kunnen bieden. Een optometrist/contactlensspecialist 
kan, dankzij zijn of haar expertise, een belangrijke rol spelen 
binnen de oogzorg in Nederland.

CONTACTLENZEN OP MEDISCHE INDICATIE
De specialisten van Visser Contactlenzen meten veel contact-
lenzen op medische indicatie aan. Denk bijvoorbeeld aan ban-
dagelenzen, die onder andere worden gebruikt bij recidiveren-
de erosies. De lens wordt doorgaans een maand lang dag en 

WWW.WERKENBIJ
VISSER

CONTACTLENZEN.NL

INFOTORIAL



  EYELINE  113

naar de oogarts moet worden doorverwezen. Ook huisartsen ontvan-
gen voorlichting over de oogzorg die specialisten kunnen bieden bij 
problemen zoals floaters, droge ogen of een hoge oogdruk. Op die 
manier wordt een onnodige belasting van oogheelkunde voorkomen. 

EXPERTISE IN SCLERALENZEN
Alle specialisten van Visser Contactlenzen doorlopen een uitgebreid intern 
opleidingsprogramma. Daarnaast is een specialisatie in het aanmeten van 
scleralenzen mogelijk. Dit type lens wordt veelvuldig toegepast bij kera-
toconus, maar de laatste jaren ook steeds meer ter bescherming van het 
oog, zoals bij een pathologisch droog oog. Bij keratoconus in een vroeg 
stadium wordt vaak gestart met een kleine harde lens. Zo’n lens kan echter 
de top van de keratoconus irriteren waardoor er comfortklachten optre-
den en soms zelfs verlittekening ontstaat. In zo’n geval is het beter om over 
te stappen naar scleralenzen. Ook bij sluitdefecten kunnen scleralenzen 
een uitkomst bieden. Zij beschermen het hoornvlies dan tegen uitdrogen. 
Dit voorkomt het afplakken van het oog of het verzwaren van het ooglid.

‘MOEILIJKE GEVALLEN’
Doordat een specialist bij Visser Contactlenzen dagelijks met complexe 
ogen en contactlenzen bezig is, ontstaat er een grote ervaring in het 
aanmeten van alle typen contactlenzen. Het komt wel eens voor dat een 
collega optometrist/contactlensspecialist uit het veld advies inwint of 
vraagt of een complexe passing kan worden overgenomen. In een der-
gelijk geval zorgt de specialist altijd voor een verslag van de bevindingen.

MYOPIE MANAGEMENT PROGRAMMA
Wereldwijd worden steeds meer jongeren bijziend, oftewel myoop. 
Bij kinderen kan myopie blijven toenemen en tot hoge myopie leiden. 
Op latere leeftijd kan dit leiden tot ernstige oogproblemen zoals slij-
tage van het netvlies of zelfs netvliesloslating. Bijzonder ingrijpend en 
tevens een extra belasting van de zorg. Daarom is het belangrijk om 
myopieprogressie goed in de gaten te houden en tijdig te behande-
len. Myopiepreventie behoort inmiddels tot de standaard routine van 
de specialisten bij Visser Contactlenzen. Samen met de ouder(s) en het 
kind worden de factoren besproken die een rol spelen bij myopie. De 
specialist geeft lifestyle-adviezen en benadrukt het belang van de 20-
20-2 regel bij het afremmen van de groei van het oog. Indien nodig 
zijn er meerdere behandelopties mogelijk: atropinedruppels, myopie 
management contactlenzen of speciale brillenglazen. Er wordt per kind 
bekeken welke behandelopties het beste past. Dit gebeurt vaak in sa-
menspraak met oogheelkunde.

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Contactlenzen kennen dus vele toepassingen, maar er moet wel heel 
zorgvuldig mee om worden gegaan. Eén van de speerpunten binnen 
Visser Contactlenzen is dan ook het voortdurend geven van voorlichting. 
De boodschap dat contactlenzen én aanverwante artikelen niet in aan-
raking mogen komen met water moet steeds worden herhaald. Hetzelf-
de geldt voor het periodiek vervangen van de houder en de maximale 
houdbaarheid van een vloeistof na opening. Hiervoor zijn ondersteunen-
de producten ontwikkeld zoals folders, posters en stickers. Een oogin-
fectie kan bijzonder veel schade en zelfs blindheid veroorzaken, dus het 
is van groot belang om de kans hierop tot een minimum te beperken. 

Hans Luijben: “Ik vind mijn werk bij Visser 
Contactlenzen erg divers en uitdagend. Je 
meet niet alleen lenzen aan ter vervanging 
van een bril, maar ook contactlenzen op 
medische indicatie. Denk bijvoorbeeld aan 
lenzen die een onregelmatig hoornvlies cor-
rigeren. Doordat je hier dagelijks mee bezig 
bent, ontwikkel je steeds meer kennis over 
het voorste oogsegment en de aandoenin-
gen hiervan. Deze oogaandoeningen leer je 
dan ook in een vroeg stadium herkennen”. 
 
Lonneke de Jong: “Hoewel je als specialist 
bij Visser Contactlenzen het grootste ge-
deelte van de dag met contactlenzen bezig 
bent, is geen dag hetzelfde. Door de grote 
afwisseling in patiënten en hun problemen 
krijg je een heel divers spreekuur, waarbij er 
juist ook tijd is om een patiënt goed te be-
geleiden en voor te lichten”.
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