Informatie

Aanmeten
contactlenzen
Inleiding
Binnen de afdeling Oogheelkunde bestaat de mogelijkheid voor het aanmeten
van contactlenzen. Het aanmeten en de verdere controle wordt gedaan op de
polikliniek oogheelkunde in Helmond.
Afspraken
Voor het aanmeten van contactlenzen zijn speciale spreekuren gereserveerd.
● Een afspraak voor dit spreekuur vindt plaats na een bezoek aan de oogarts.
● Rechtstreeks een afspraak op het contactlensspreekuur met de
optometrist/contactlensspecialist is ook mogelijk.
Aanmeten
Bij het aanmeten wordt bekeken welke lens het meest voldoet aan eisen als:
● gezichtsscherpte;
● comfort;
● toepassing.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van paslenzen. Deze paslenzen krijgt u op uw
oog geplaatst. Afhankelijk van de soort lens kan na ongeveer 30 minuten de
sterkte, vorm en soort contactlens worden bepaald, die voor u geschikt is. Deze
lens wordt dan besteld.
Instructie
Bij aflevering wordt u geïnstrueerd over het gebruik en onderhoud van uw
lenzen. Deze instructie duurt ongeveer 20 minuten.
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Garanties
De eerste lenskeuze hoeft niet de beste te zijn, mogelijkheden tot ruilen zijn er tot twee maanden na levering.
Mochten binnen twee maanden, om wat voor reden ook, de lenzen niet bevallen, dan ontvangt u het
aankoopbedrag minus € 60,00 (aanpaskosten/administratiekosten), terug op uw bank of giro.
Tevens bestaat er een garantie van drie maanden op eventueel breken of scheuren van de lens, indien dit
een fabricagefout betreft.
Controle
Indien u lenzen via de contactlensspecialist van het ziekenhuis heeft, is verdere controle gratis. Indien u
lenzen elders bestelt, wordt voor controle bij de optometrist een bedrag berekend van € 40,00.
Kosten
De kosten voor contactlenzen bestaan uit:
● de aanmeetkosten
● de aanschafprijs van de lenzen
De kosten voor het aanmeten van de contactlenzen zijn:
● harde lenzen € 60,00
● zachte lenzen € 60,00
Betalingen
Voor de verrichte werkzaamheden en levering van contactlenzen ontvangt u een rekening. Betaling kan met
de betaalautomaat of door het geven van toestemming voor een éénmalige incasso.
Vergoeding
Mogelijk worden, afhankelijk van de sterkte van uw lenzen, de kosten gedeeltelijk of volledig vergoed door
uw ziektekostenverzekeraar. De hiervoor benodigde machtigingen worden door uw oogarts afgegeven.
Contactlensvloeistoffen
De benodigde vloeistoffen voor het reinigen en bewaren van de contactlenzen kunnen via de
contactlenzenpraktijk van het Elkerliek ziekenhuis worden geleverd. Bij een eerste aanschaf van lenzen krijgt
u altijd een proefpakketje mee, dit eerste pakketje is gratis. Verder worden vloeistoffen voor harde of zachte
lenzen tegen betaling geleverd. De betaling hiervan is wederom middels een éénmalige incasso of
betaalautomaat.
Tot slot
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de oogartsen.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Oogartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 12
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 52

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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