Informatie

Aanmeten
contactlenzen

Inleiding
Binnen de afdeling oogheelkunde bestaat de mogelijkheid voor het aanmeten
van contactlenzen. De aanmeting en verdere controles vinden plaats op de
polikliniek oogheelkunde in Helmond.
Afspraken
Voor het aanmeten van contactlenzen komt u op het contactlensspreekuur bij
de optometrist/contactlensspecialist.
● U kunt rechtstreeks een afspraak maken op het contactlensspreekuur indien
u een aanmeting of controle wenst. Een verwijzing via de huisarts is niet
noodzakelijk.
● Een afspraak voor dit spreekuur kan ook plaats vinden op advies van de
oogarts.
Aanmeten
Tijdens de aanmeting worden er oogmetingen verricht en een oogscan
gemaakt om te kijken welke contactlenzen het beste bij uw ogen passen.
Tevens vind er een gesprek plaats waarbij u wordt geïnformeerd over de
mogelijkheden op het gebied van contactlenzen, garanties en de kosten van de
contactlenzen. Aan de hand van dit consult worden er proeflenzen voor u
besteld en wordt er een vervolgafspraak gepland voor een instructie.
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Instructie
Als u voor het eerst contactlenzen gaat dragen bieden wij u een uitgebreide instructie aan. De
optometrist/contactlensspecialist gaat u leren hoe u de contactlenzen zelf kunt inzetten en uithalen. Verder
wordt u geïnstrueerd over het onderhoud van de contactlenzen, het opbouwschema, welke schoonmaakvloeistof u dient te gebruiken en enkele aandachtspunten worden met u besproken zoals niet slapen,
douchen of zwemmen met contactlenzen in.
Garanties
De eerste lenskeuze hoeft niet altijd de beste te zijn. Het kan voor komen dat een contactlens niet voldoet
qua sterkte en/of passing. Er zijn mogelijkheden tot ruiling binnen 2 maanden na levering. Mochten binnen
2 maanden, om wat voor reden ook, de contactlenzen niet bevallen, dan ontvangt u het aankoopbedrag
retour minus € 60 (aanmeetkosten) terug op uw bankrekening.
Kosten
De kosten voor contactlenzen bestaan uit:
● De aanmeetkosten (€ 60)
● De aanschafprijs van de contactlenzen
Contactlensvloeistoffen
De benodigde vloeistoffen voor het reinigen en bewaren van contactlenzen zijn niet inbegrepen bij de kosten.
Tijdens de instructie krijgt u een gratis proefpakketje mee. Indien de contactlensvloeistof goed bevalt kunt u
in het vervolg contactlensvloeistof tegen betaling aanschaffen aan de balie op de polikliniek oogheelkunde.
Controle
Indien u contactlenzen heeft aangeschaft via de polikliniek oogheelkunde zijn de verdere controles gratis.
Indien u contactlenzen elders bestelt, wordt voor een controle-consult bij de optometrist/contactlensspecialist een bedrag gerekend van € 40.
Betalingen
Voor de verrichte werkzaamheden en levering van de contactlenzen ontvangt u een rekening. U kunt de
betaling voldoen middels de betaalautomaat bij de balie van afdeling oogheelkunde.
Tot slot
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek oogheelkunde.
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