


Waarom elke opticien een 
diploma moet hebben!

Tien levensechte argumenten voor 
bescherming beroep opticien
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Intussen blijkt uit onderzoek dat 80 procent van de bril- en lenzen-
behoevende consumenten een optiekwinkel binnenstapt met de 
soms onterechte verwachting dat hun opticien over de vereiste 
vakdiploma’s beschikt.

De NUVO wil bijdragen aan bewustwording bij de consument, 
zodat de optiekbranche op volwaardige en vooral ook eenduidige 
wijze invulling kan geven aan haar informatieplicht naar de zorgcon-
sument. Daarnaast spannen wij ons ervoor in de politiek te over-
tuigen van de noodzaak het beroep van opticien te beschermen. 
We hechten veel waarde aan een goed en betrouwbaar imago van 
de branche. Het imago is geen doel op zich, maar een afgeleide 
van de werkelijkheid. Het belangrijkste blijft de veiligheid van de 
patiënt. De opticien is tenslotte de entree tot de oogzorg.

De in dit boekje verzamelde (en waar gebeurde) cases laten stuk 
voor stuk zien welke professionele meerwaarde de opticien in het 
totale zorglandschap kan hebben. Iedere zorgconsument moet kun-
nen vertrouwen op een optimale meting en daarmee een deskun-
dig advies waar het zijn oogzorg betreft. Kortom: titelbescherming 
voor opticiens is noodzaak!

Marc Asselbergs,
Voorzitter NUVO

‘Een opticien heeft toch altijd een diploma?’ Voor de meeste 
consumenten staat dat als een paal boven water. Dat in ons land 
iedereen zich opticien mag noemen, is maar bij weinig mensen 
bekend. Onvoorstelbaar maar waar: iedereen in Nederland mag 
zomaar oogmetingen uitvoeren.

De Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven, de NUVO, vindt het 
belangrijk dat consumenten bij hun opticien kunnen rekenen op 
deskundigheid en up to date vakbekwaamheid. Vakopleiding, 
bijscholing én de bewijzen daarvan in de vorm van verplichte diplo-
mering zijn daarom speerpunten van de NUVO. Om hieraan inhoud 
te geven, wordt voortdurend gewerkt aan de verdere kwaliteitsver-
betering binnen de optiekbranche.

Regulering van het beroep opticien is zo belangrijk, omdat de 
zorgconsument de afgelopen jaren een centrale rol in de zorgmarkt 
heeft gekregen. Aspecten zoals kosten en kwaliteit, maar ook de 
transparantie hiervan zijn hierbij van groot belang. Alleen op basis 
van die voorwaarden kan de consument weloverwogen en bewust 
een keuze maken.

Tot dusver probeerde de optiekbranche de consument houvast te 
bieden door middel van certifi cering. Maar het draagvlak van een 
keurmerk zit ‘m juist in de autoriteit ervan. Met een veelheid aan 
keurmerken verliest het keurmerk aan waarde en ziet de consument 
door de bomen het bos niet meer.

Voorwoord
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“Aan mijn rechteroog was 
ik al blind”, vertelde De 
Bruijn. “Door trombose is 
er een bloedstolsel direct 
achter de lens van mijn oog 
geschoten. Al een aantal 

weken had ik last van druk op mijn hoofd, maar zag nog steeds 
goed. De huisarts gaf aan dat het vanzelf over moest gaan als ik 
het rustig aan deed. De druk in mijn hoofd verdween, maar helaas 
zorgde het bloedstolsel wel voor volledige blindheid van mijn rech-
teroog. Met mijn linkeroog zag ik nog behoorlijk goed, al droeg ik 
wel een bril. Plotseling merkte ik dat alles wat normaal recht is nu 
leek te slingeren. Ik ben meteen naar mijn opticien gegaan, nu twee 
jaar geleden. Een ander glas was niet de oplossing, er was meer 
aan de hand. Ik ben doorverwezen naar de oogarts, die maculade-
generatie vaststelde en het gaatje in mijn macula heeft hersteld. 
Daarop volgde ook nog een succesvolle staaroperatie. Mijn zicht is 
daarmee zelfs gestegen van 40 procent naar 70 procent, ik kan weer 
de krant en de ondertiteling op televisie lezen. Ook in het verkeer 
kan ik me weer voortbewegen met mijn nieuwe bril, en dat geeft 
vrijheid.”

Mevrouw De Bruijn, Wijchen: 

 “Ondanks de spannende tijd 
ben ik ontzettend blij dat ik zo 
  goed geholpen ben.”

“Mevrouw De Bruijn is al lange tijd klant bij ons en is volledig blind 
aan haar rechteroog. Eind 2006 kreeg zij plotseling klachten aan 
haar nog altijd goede linkeroog (met een kleine visusvermindering) 
en kwam meteen bij ons langs. Zij vertelde ons dat rechte lijnen 
gingen slingeren in haar gezichtsveld. Door een simpel testje dat 
ik heb geleerd tijdens de opleiding, kon ik bepaalde conclusies 
trekken. Ik toonde mevrouw De Bruijn een zwart kaartje met daarop 
witte ruitjes en een witte stip in het midden. Haar reactie daarop, 
en het verder doorvragen naar haar klachten, maakte duidelijk dat 
er iets niet pluis was. Daarom hebben wij haar doorverwezen naar 
de oogarts (via de huisarts), die maculadegeneratie* constateerde. 
In 2007 heeft zij succesvol een maculaoperatie ondergaan, waarbij 
De Bruijn bekend was met het verhoogde risico op staar. Helaas ge-
beurde dit ook en daalde de visus snel, naar ongeveer 40 procent. 
Wederom hebben wij haar doorverwezen naar de oogarts, die haar 
voor de tweede keer heeft geopereerd. Nu (in 2008) is alles achter 
de rug en is de visus toegenomen tot ongeveer 70 procent. Einde-
lijk heeft de klant een nieuwe bril kunnen aanschaffen, waarmee zij 
weer goed kan zien.”

Mark Bogaerts, Wijchen: 

“Zonder goede en snelle 
 verwijzing was de klant 
volledig blind geweest.”

Maculadegeneratie (MD) is een ingrijpende oogaan-
doening waardoor de gezichtsscherpte afneemt. MD 
betekent letterlijk achteruitgang van de gele vlek, de 
macula lutea. Dit is het centrale deel van het netvlies 
waarmee men scherp ziet. MD wordt daarom ook wel 
‘slijtage’ van het netvlies genoemd. (bron: MD Vereni-
ging Nederland)

De opticien De klant



6 7“’s Avonds voor het slapen gaan las ik vaak nog een boek, met 
behulp van een leesbril, toen ik enkele maanden geleden merkte 
dat ik niet goed zag. Dan denk je dat het vermoeidheid is, tot je de 
volgende dag bij daglicht ook niet goed ziet. Er leek wel een vlek 
voor mijn linkeroog te zitten en ik zag wazig. Meteen ben ik naar de 
opticien gestapt, die mij doorstuurde en zo binnen anderhalve dag 
voor een snel vervolg zorgde. Eerst kwam ik bij de oogarts terecht 
en binnen twee dagen had ik een afspraak in een oogcentrum hier 
in de streek. Volgens de artsen was ik net op tijd want mijn zicht was 
inmiddels nog maar ruim 10 procent. Gelukkig nog net voldoende 
om behandeld te worden met injecties. Deze injecties, met een 
nieuw middel, slaan goed aan. Daardoor hebben de artsen besloten 
de behandeling voort te zetten. Heel misschien kan de komende 
tijd het zicht aan mijn linkeroog nog verbeteren dankzij de snelle 
en goede behandeling die ik bij de opticien, de oogarts en het 
oogcentrum heb gehad.”

Mevrouw Welmerink, Almelo: 

“Je merkt niets
totdat het al goed  
    mis is.”

“Tot dan toe droeg de klant alleen een leesbril. Door plotselinge 
klachten aan een oog kwam mevrouw Welmerink langs voor een 
controle en heb ik haar ogen doorgemeten. Zij had geen hoge 
bloeddruk, geen diabetes en geen oogafwijkingen in haar familie, 
maar wel had zij links een visus van slechts 25 procent. Bovendien 
gaf zij aan dat zij sinds kort een vlek voor haar oog had en een don-
ker plekje op haar oog had zitten. In het onderzoek werd duidelijk 
dat er iets aan haar netvlies niet klopte. Meteen heb ik een foto van 
haar oog genomen en omdat ik ook optometrist ben, heb ik deze 
zelf kunnen beoordelen. Er was sprake van een netvliesbloeding 
waarvoor ik onze klant heb doorverwezen naar de oogarts. Die 
heeft daarop ook weer snel gereageerd en stelde de defi nitieve 
diagnose, natte macula. Met injecties zijn de ‘lekkende bloedvaten’ 
tot stoppen gebracht.”

Roland Hemmer, Almelo: 

 “Plotseling een vlek voor het oog, 
dan moet je snel handelen.”

De opticien De klant
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“Eind 2005 stapte Weck, al jaren brildrager, zijn nieuwe optiek-
winkel binnen met de gedachte dat hij alleen een nieuwe bril 
nodig had. “Na verloop van tijd zag ik wat slechter met mijn lin-
keroog en had ik diverse klachten waarvoor ik al naar de huisarts 
was geweest. Die spoot mijn linkeroor uit en stuurde me naar 
huis met de diagnose; vermoeidheid door stress. Door de drukte 
van mijn eigen zaak had ik de extreme achteruitgang van mijn 
linkeroog niet zo sterk opgemerkt. De opticien stuurde me echter 
meteen door en de artsen lieten me niet meer gaan. Direct is de 
vochtophoping die de hersenstam beknelde eruit gehaald en 
enkele weken later is de ontdekte tumor verwijderd. Het gevolg 
daarvan is dat ik links niets meer hoor, maar gelukkig is mijn zicht 
wel goed gebleven, het is zelfs verbeterd. Links ben ik van min 
drie naar min anderhalf gegaan. De oogzenuw herstelt langzaam 
en wordt steeds een beetje beter. Verder blijf ik goed onder 
controle, elke twee jaar een MRI-scan en elk jaar een uitgebreide 
controle bij de oogarts. En mijn opticien bezoek ik natuurlijk wan-
neer ik nieuwe glazen nodig heb.”

Ronald Weck, Valkenburg: 

“Ik ging naar de opticien voor een  
       nieuwe bril, maar belandde op 
de operatietafel.”

“Een bij ons nog niet bekende klant kwam voor een oogmeting en 
een nieuwe bril. De klachten van meneer Weck waren een langzame 
visusdaling van het linkeroog, duizeligheid, gehoorverlies, ’s nachts 
hoofdpijn en sporadisch lichtfl itsen. Tijdens de oogmeting consta-
teerde ik een opvallende sterktedaling met een te lage visus. Als 
opticien stuur je iemand met deze klachten door. Op basis hiervan 
hebben we een optometrisch onderzoek uitgevoerd, waarin werd 
gecontroleerd op een eventuele pathologie of een andere reden 
voor een spoedverwijzing. Uit het onderzoek bleek een zwelling aan 
beide oogzenuwen (papiloedeem). Er werd een afspraak voor de 
volgende ochtend gepland op oogheelkunde. Het bleek levens-
bedreigend te zijn en er volgden verdere onderzoeken. Met een 
MRI-scan constateerden de artsen een brughoektumor* waaraan hij 
direct is geopereerd.”

Andy Vanderhallen, Meerssen: 

 “Een extreme 
visusvermindering zet 
  je op scherp.” Een brughoektumor is een 

goedaardig gezwel van de 
achtste hersenzenuw.

De opticien De klant
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“Omdat ik minder goed ging zien en steeds vaker 
koffi e knoeide bij het inschenken en zelfs een keer de 
bosjes ben ingefi etst, stuurde mijn huisarts mij door 
naar de oogarts. 
Die zei dat er niets aan de hand was en stuurde mij, op 
mijn aandringen, met een recept voor een nieuwe bril 
naar huis. ‘Het was gewoon de leeftijd’, werd gezegd. 
Ik ben toen toch naar de opticien gegaan. Gelukkig 
maar, want hij zei dat op basis van zijn onderzoeken er 
wel degelijk iets niet in orde was en verwees mij door 
naar het oogziekenhuis (via de huisarts). Daar werden 
de vermoedens van mijn opticien bevestigd. Ik bleek 
een a-specifi ek melanoom (uitgerekt van vorm en 
wit van kleur) te hebben aan mijn rechteroog. Door 
de ligging van het melanoom in mijn oog kon dat 
niet oogbesparend worden verwijderd in Nederland. 
Daarom ben ik op aanraden van Nederlandse oog-
artsen uitgeweken naar Zwitserland. Daar heb ik eerst 
een vooroperatie gehad om vervolgens enkele dagen 
bestraald te worden in een soort kernreactor. Het was 
mij bekend dat ik waarschijnlijk binnen afzienbare tijd 
niet meer zou kunnen zien met mijn rechteroog. Maar 
de operatie was absoluut nodig om uitzaaiingen van 
het melanoom te voorkomen.”

Mevrouw Van Meurs, Pijnacker: 

“Ondanks mijn mindere
 zicht ben ik blij dat ik leef.”

“Recent heb ik een klant doorverwezen naar de oogkliniek bij ons 
in de buurt, omdat ik een verdachte meting en netvliesbeeld had 
opgemerkt. Mevrouw Van Meurs gaf aan dat ze wat wazig zag, maar 
ze had verder geen klachten. De oogmeting verliep niet vlekkeloos, 
het wazige beeld bleef. Ook heb ik in haar ogen gekeken, maar 
op het netvlies was niet direct iets te zien. Het was duidelijk niet 
alleen een sterktefout. Bij doorvragen bleek zij niet alleen wazig te 
zien, maar ook wat last van vervormingen te hebben. Dit zorgde 
voor mijn doorverwijzing naar de oogarts. En daar hebben we 
terecht vaart achter gezet. Ik denk altijd maar: ‘altijd liever een keer 
te voortvarend dan een keer te laat’. Na enkele weken is de klant 
teruggekomen om mij te bedanken. Zonder verwijzing was de kans 
op een slechte afl oop veel groter geweest omdat er een melanoom 
achter haar oog zat en de kans op uitzaaiing daarbij altijd aanwezig 
is. Het melanoom hebben ze nog net op tijd kunnen verwijderen.”

Henk van het Hof, Delft: 

“Anders had het 
     slechter met 
 haar kunnen 
afl open.”

De opticien De klant
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“Ik was net met de VUT en lekker lang op vakantie in Spanje. In de 
laatste week merkte ik al dat ik niet meer goed kon lezen met mijn 
contactlenzen, dus zette ik mijn bril maar op. Dat leek iets beter te 
gaan dan met mijn lenzen, maar het gevoel dat er een soort van 
bult onderin mijn oog zat bleef. Op de middag dat ik thuiskwam 
ben ik naar de opticien gegaan en gevraagd om nieuwe contact-
lenzen. Dat gebeurde niet. Integendeel, ik werd naar de huisarts 
gestuurd, maar die kon niets vinden. Door het aandringen van 
mijn opticien en mijn schoondochter ben ik toch zo snel mogelijk 
naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze meteen een operatie 
geregeld. Door zo snel te handelen, en daarna mij de juiste lenzen 
te geven, heeft mijn opticien ervoor gezorgd dat ik met mijn lenzen 
in nog 85 procent van mijn gezichtsvermogen van mijn linkeroog 
heb kunnen behouden. Daar ben ik heel erg blij mee, want zelf had 
ik de ernst niet zo door. Ik dacht in eerste instantie gewoon dat mijn 
contactlenzen niet meer goed waren. Meer niet.”

Anneke Hoogeveen, Meppel: 

“Bestel maar nieuwe, want met deze
    contactlenzen zie ik niets meer.”

Peter Kluin, Meppel: 

 “Een screening en goed luisteren 
naar iemands verhaal is essentieel.”

“Anneke Hoogeveen is al jaren onder 
controle bij ons en draagt al heel lang 
contactlenzen met een sterkte boven de 
-6, een sterke myoop. Al die jaren heeft zij 
probleemloos contactlenzen gedragen. 
Op het moment dat zij belde en mij 
vertelde over haar klachten en water langs 
het oog, heb ik haar meteen langs laten 
komen. Dan test je als opticien het oog en 
het netvlies en luister je goed naar iemands 
klachten en verhaal. Mijn conclusie was 
netvliesloslating waarbij je direct moet han-
delen. Daarom is zij meteen via de huisarts 
naar de oogarts doorgestuurd en is snel 
behandeld. Met een bandje om haar oog, 
die de twee losgelaten lagen (het oogwit 
en het netvlies) weer tegen elkaar aan druk-
ken, en een laserbehandeling heeft me-
vrouw Hoogeveen gelukkig nog een zicht 
van bijna 85 procent. Haar gezichtsscherpte 
is weliswaar met 15 procent gedaald, maar 
dat kan bij netvliesloslating veel slechter 
uitpakken. In overleg met de oogarts kan 
zij lenzen blijven dragen.”

De opticien De klant
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“Hier klopt iets niet aan mijn ogen, ik zie kringeltjes, dacht ik. De 
eerste keer dat me dit gebeurde ben ik naar mijn opticien gegaan. 
Die stuurde mij naar het ziekenhuis, waar ik werd doorverwezen 
naar het oogziekenhuis. Daar ben ik gelaserd en de dag erna 
geopereerd, met succes. De tweede keer dat ik weer klachten had, 
heb ik gebeld met mijn opticien en ben ik door mijn vrouw naar 
het oogziekenhuis gereden. Helaas is toen niet direct de juiste 
diagnose gesteld en moest ik een week later terugkomen. Toen 
bleek er van alles mis te zijn, wat tot op de dag van vandaag niet 
hersteld is. Het is bijna niet uit te leggen, maar in het centrum van 
mijn linkeroog is alles weg en zie ik dingen dubbel door vervor-
mingen en verplaatsing van het beeld waar het niet daadwerkelijk 
is. Wie weet wat de technische ontwikkelingen me in de toekomst 
brengen, maar voorlopig is het te gevaarlijk om auto te rijden en 
om geopereerd te worden aan de recent geconstateerde staar op 
mijn slechte oog. Voorlopig moet ik tegelijkertijd én lenzen én een 
bril dragen, dat is geen pretje voor een ijdele man.”

Leen van de Weert, Hendrik Ido Ambacht: 

   “De eerste keer wel 
een goed resultaat na  
 operatie.”

“Wij hebben de klant geadviseerd niet meer zelf te rijden en à la 
minute naar het oogziekenhuis in Rotterdam te gaan. Dit zonder 
eerst zelf de klant te controleren. Omdat Leen van de Weert al twin-
tig jaar klant bij ons is konden wij dit doen. Hoge myopen (mensen 
met een sterke afwijking) informeren wij altijd dat zij ons direct moe-
ten bellen bij een kleine verandering aan hun ogen. Ze krijgen door 
de vorm van hun ogen sneller een dun netvlies en hebben daardoor 
een grotere kans op loslating daarvan. Deze klant is een hoge 
myoop , hij heeft aan beide ogen een visusvermindering (links -16 
en rechts -13,5), draagt contactlenzen en een bril. De aanleiding wa-
ren lichtfl itsen en slecht zien met vervormingen. Door snel handelen 
van alle partijen is de eerste operatie aan het losgelaten netvlies 
voorspoedig verlopen en heeft Van de Weert nog een behoorlijk 
goed zicht. Zijn gezichtsvermogen is wel iets teruggezakt, maar hij 
kon toen weer werken en autorijden. De tweede maal is, ondanks 
snel ingrijpen van de opticien en Van de Weert , de operatie minder 
succesvol geweest.” 

Rob Boon, Dordrecht: 

   “Bij herhaling blindelings 
doorgestuurd.”

De opticien De klant
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“Op zaterdag besloot ik mijn ogen te 
laten testen omdat ik minder goed zag. Ik 
zag wat wazig en dacht dat mijn leesbril 
niet meer functioneerde. Ik kwam bij mijn 
nieuwe opticien binnen. Die zag vrij snel dat 
mijn oogdruk veel te hoog was. Hij drukte 
mij op het hart direct naar de oogarts te 
gaan en niet het weekend af te wachten. 
Toch ben ik pas maandag na mijn werk ge-
gaan, ik wilde mijn collega’s niet in de steek 
laten. Gelukkig was ik nog op tijd, maar 
twee weken later… dan was ik aan beide 
ogen blind geweest in plaats van aan één. 
De oogarts constateerde glaucoom* en 
een onherstelbare beschadiging van mijn 
rechteroog. Niet opereren zou volledige 
blindheid hebben betekend. Wel opereren 
kon mijn zicht niet verbeteren, maar het 
glaucoom zou ook niet verslechteren. De 
oogdruk is links inmiddels gezakt naar 20 en 
rechts naar 19, een hele verbetering. Maar 
beter gaan zien zit er niet meer in. Daar-
door heb ik last bij de uitoefening van mijn 
beroep als bakker. Ook mijn grote hobby, 
het repareren van fi etsen, heb ik moeten 
laten schieten. Toch ben ik heel erg blij met 
de opmerkzaamheid van mijn opticien.”

De heer Bakelaar, Ridderkerk: 

 “Een nieuwe leesbril
leek mij voldoende.”

“Een nieuwe klant kwam binnen en dacht een nieuwe leesbril nodig 
te hebben. Hij had er de leeftijd voor, zag wat minder goed bij het 
lezen en had verder geen klachten. Bij het vooronderzoek heb-
ben we de autorefractie verricht en de oogdruk gemeten. De heer 
Bakelaar bleek echter een oogdruk van 60 te hebben. Eerst gaf het 
apparaat een foutmelding, normaal mag de oogdruk namelijk niet 
hoger zijn dan 25. Pas bij het handmatig instellen van het apparaat 
konden we de hoge oogdrukwaarden meten. Bij deze uitkomst 
moet de klant direct naar de oogarts, wij kunnen immers niet in 
het oog kijken. De oogarts heeft de heer Bakelaar zo snel mogelijk 
laten komen en hem daar gehouden, hij ging meteen onder het 
mes. Tweemaal is hij geopereerd. Eén oog heeft de arts kunnen 
behouden, waarmee het zicht met een leesbril goed is. Het netvlies 
van het andere oog was helaas al teveel beschadigd, waardoor de 
klant bijna volledig blind is aan zijn rechteroog. Het ontstaan van de 
hoge oogdruk zou een oorzaak kunnen hebben in het medicijnge-
bruik van de klant.”

Martijn Dumas, Ridderkerk: 

“Dankzij ons kan de klant nog zien 
aan een oog.”

Glaucoom is een aandoening 
van de oogzenuw. De oorzaak 
ervan is nog onbekend. Vaak 
speelt een verstoring van de 
waterhuishouding in het oog 
een rol. Hierdoor ontstaat er 
een te hoge druk binnen het 
oog. Door die verhoogde 
oogdruk wordt de bloedvoor-
ziening van de oogzenuw 
afgekneld. Daardoor raken de 
vezels van de oogzenuw steeds 
meer beschadigd. Blijft de 
oogdruk te hoog, dan gaan de 
zenuwvezels kapot. Hierdoor 
vallen er, zonder dat men het 
opmerkt, gedeelten van het 
gezichtsveld uit. In het begin-
stadium veroorzaakt glaucoom 
dus geen klachten. Vroege 
herkenning is belangrijk, omdat 
onbehandeld glaucoom tot 
onherstelbare schade aan de 
oogzenuw en uiteindelijk tot 
blindheid kan leiden. Vaak is 
de oogboldruk verhoogd, maar 
dat is niet altijd het geval. Er 
kan ook glaucoom ontstaan bij 
een normale oogboldruk. Veel-
al speelt een slechte bloedtoe-
voer naar de oog zenuw een rol. 
(bron: Glaucoomvereniging)

De opticien De klant
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“Al in 1995 heb ik een aantal weken met klachten gelopen en droeg 
ik vaak een zonnebril. Af en toe had ik ook last van lichtfl itsen in 
mijn ogen. Mijn opticien vertrouwde het niet en drukte mij op het 
hart naar de oogarts te gaan. Deze arts constateerde papiloedeem. 
Hij reageerde paniekerig en ik werd doorgestuurd naar het UMC. 
Daar konden een KNO-arts en de oogarts op de MRI-scans niets 
zien. Ook heeft het schoonmaken van mijn holtes door de KNO-arts 
niet geholpen. Dit bleek tijdens de controles bij de opticien en de 
beide artsen. Het heeft even geduurd voordat het duidelijk was dat 
het om een (goedaardige) tumor ging die mijn oogzenuw afknelde, 
een meningeoom. Daarna duurde het nog zo’n vijf jaar voordat ik 
het zicht van mijn rechteroog volledig kwijtraakte, maar daar kon-
den ze niets tegen doen. Via een specifi eke methode in het Duitse 
Krefeld, Gamma Knife, kon de tumor in één behandeling bestraald 
worden en met succes. In Nederland had ik toentertijd vele malen 
een behandeling moeten ondergaan, vandaar mijn keuze om uit 
te wijken naar onze buren. Het was wel even wennen om maar met 
een oog te zien, maar het went wel.”

Marijke Terhaar, Nieuwegein: 

    “Oogarts reageerde 
paniekerig op mijn
  klachten.”

“Mevrouw Terhaar is een van mijn eerste klanten en had jarenlang 
dezelfde dioptrieën aan beide ogen: -2,75. Omstreeks 1995 had ze 
al enkele weken het idee dat haar rechteroog aan het veranderen 
was, maar wat precies, dat was haar niet helemaal helder. Haar 
linkeroog leek normaal. Tijdens de meting werd duidelijk dat haar 
zicht aan het rechteroog met 2,5 dioptrie was afgenomen. Dus bijna 
op nul was uitgekomen, een opvallend resultaat. Ik vond dat ze naar 
de oogarts moest en wel heel snel. Daar kon ze gelukkig meteen 
terecht en die heeft haar meteen naar het UMC doorgestuurd. Daar 
bleek een tumor de oorzaak van de verandering in haar gezichts-
vermogen van haar rechteroog. De tumor is met succes behandeld. 
Het zicht van het rechteroog hebben de artsen helaas niet kunnen 
behouden, met haar rechteroog ziet ze inmiddels niets meer. Nu 
enkele jaren later is ze haar goede linkeroog stabiel op -2,5. Dat 
meten we regelmatig op.”

Ton Rietveld, Utrecht: 

“U moet naar de oogarts, en wel 
nu meteen.”

De opticien De klant



20 21

“Ik vind het prettig dat mijn opticien standaard de oogdruk opmeet 
en me in een vroeg stadium heeft gewezen op en geïnformeerd 
over de eerste verschijnselen van staar”, aldus de heer Zeldenthuis. 
“Al van jongs af aan ben ik een brildrager met meekleurende 
glazen. Op het moment dat ik merkte dat ik met mijn rechteroog 
minder zag ben ik naar mijn opticien gestapt voor controle. Door 
een oogmeting werd staar in een vergevorderd stadium geconsta-
teerd aan beide ogen en moest ik naar de oogarts. Van de opticien 
kreeg ik alle gegevens van de afgelopen twee jaar mee. De oogarts 
vertelde mij dat hij blindelings op de metingen van deze opticien 
durfde te vertrouwen, wat mij nog meer sterkte in mijn positieve 
beeld daarvan. Deze zomer ben ik voor de staar aan mijn beide 
ogen geopereerd. Dat is zeer goed verlopen. Met twee nieuwe len-
zen zie ik alles weer scherp en ben ik een tevreden brildrager. Zo’n 
zes weken na de operatie ben ik teruggegaan naar mijn opticien 
voor nieuwe glazen en de bij behorende goede service en kwaliteit. 
Prijsstunterij, daar geloof ik niet in. Wel geloof ik in goed opgeleide 
opticiens, die zijn van groot belang.”

De heer Zeldenthuis, Montfoort: 

“Mijn opticien is een 
   schot in de roos”

“De heer Zeldenthuis is een klant die (de gezondheid van) zijn ogen 
goed in de gaten houdt, ook in verband met zijn diabetes II. Door 
een verminderd zicht van zijn rechteroog kwam hij langs voor con-
trole. Als opticien heb ik zijn gezichtsscherpte bepaald, de oogdruk 
gemeten en met de spleetlamp een inspectie gedaan. Er was 
duidelijk sprake van cataract (staar), de min werd hoger. Twee jaar 
geleden was verdere actie nog niet nodig, behalve een aanpass-
ing aan de glazen. Twee jaar na de eerste constatering bemerkte 
Zeldenthuis een zeer sterke visusdaling aan zijn rechteroog die wij 
konden bevestigen; een verande ring van -6,75 naar -8,5. Een sterke 
daling in een jaar tijd aan zijn rechteroog, terwijl bij het linkeroog 
nog geen visusvermindering te zien was. De staar moest echter aan 
beide ogen behandeld worden. Onze klanten leggen we dan altijd 
uit waarom. Wij verwijzen hen door naar de oogarts en vertellen 
hoe dat in zijn werk gaat. Door de diabetes van Zeldenthuis verliep 
de verwijzing naar de oogarts via zijn eigen huisarts, die onderling 
in nauw overleg met elkaar blijven. Een goede samenwerking 
tussen de drie partijen, opticien-oogarts-huisarts, is van groot 
belang voor de kwaliteit van de oogzorg. Terecht wordt daar in de 
opleiding veel aandacht aan besteed.”

Carla Schweers, Montfoort: 

“Samenwerking tussen 
opticien-oogarts-huisarts  
essentieel voor kwaliteit”

De opticien De klant



22 23

Marian Nagtzaam, Hilversum: 

“Maar goed dat we aan de 
bel trokken”.

Gerard van der Kolk, Hilversum: 

“Ik deed er eerst nog 
vrij luchtig over.”

“Ik ben opticien en tevens mbo-contactlensspecialiste.
De heer Van der Kolk draagt al zo’n twintig jaar zachte contactlen-
zen. Hij belde voor een afspraak. Sinds een tijdje had hij het idee 
dat er iets niet klopte. Met name rechts onderin het gezichtsveld 
zag hij met zijn linker oog donkere vlekken. Hij veronderstelde dat 
het wel aan de lenzen zou liggen, want die waren sowieso aan ver-
vanging toe. Bij zo’n signaal moeten bij elke opticien de alarmbel-
len gaan rinkelen. Dezelfde middag nog om 16.00 uur maakten we 
een gaatje voor hem in onze agenda.
Ik heb zijn centrale visus onderzocht. ‘Op de letters’ bleek er niets 
mis. Ook de contactlenzen zelf waren in orde, en bij het spleetlam-
ponderzoek kwam evenmin iets bijzonders aan het licht. Desge-
vraagd zei hij trouwens dat hij de klacht ook al had bij zijn vorige 
paar lenzen.
Daarna heb ik de Amslertest afgenomen. Daaruit kwam een 
onzuiverheid in het perifere gebied, wat duidt op een afwijking in 
het achterste deel van het oog. Ik heb toen even ruggenspraak ge-
houden met mijn werkgever, die optometrist is. We hebben de heer 
Van der Kolk direct doorverwezen naar het ziekenhuis in Hilversum. 
Daar kon hij dezelfde avond om 18.30 uur nog terecht (bij zijn eigen 
oogarts). Diagnose: een trombose, waarvoor hij overigens nog 
steeds onder behandeling is.
Het is maar goed dat we tijdig aan de bel trokken. Een trombose is 
een risico voor je zicht én voor je gehele gezondheid.”

“Ik draag al sinds mijn eenentwintigste van die contactlenzen die 
je regelmatig moet vervangen. Op een gegeven moment was het 
weer zover. Bovendien had ik het idee dat de linker lens niet goed 
meer was. Ik belde de opticien voor een afspraak, maar aan de 
hand van mijn verhaal wilden ze me dezelfde middag nog zien. Ik 
dacht nog: is er dan zo’n haast bij? In eerste instantie leek er niets 
mis, maar toen ik een A4-tje voorgelegd kreeg met rasters zag ik 
deze met links krom en bol, terwijl ze in werkelijkheid recht waren. 
Toen kreeg ik wel het vermoeden dat er meer aan de hand was. De 
opticien drong erop aan dat ik zo snel mogelijk naar de oogarts 
zou gaan. Ik deed nog vrij luchtig, zo van: over een week heb ik 
wel ruimte in mijn agenda. Maar dat vond de opticien toch te lang 
duren. Kortom: dezelfde avond nog zat ik bij de oogarts. Ik bleek 
een trombose te hebben achter in mijn oog.
Ik ben nu onder behandeling bij het VU-ziekenhuis. Morgen moet ik 
er weer heen, ik krijg dan een soort medicijn in het oog gespoten. 
Het is wel een streep door mijn rekening: ik heb een duikschool en 
een winkel in duiksportartikelen. Voorlopig mag ik überhaupt niet 
met mijn hoofd onder water, en het is nog maar de vraag of ik ooit 
weer zal mogen duiken. Maar ik blijf optimistisch. Ik ben blij dat 
mijn opticien zo snel en slagvaardig heeft gehandeld.”

De opticien De klant





Waarom elke opticien een 
diploma moet hebben!

Tien levensechte argumenten voor 
bescherming beroep opticien
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