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De Visie
Onlangs ontvingen we een brief van, zoals hij zichzelf noemt, een ‘kruimelopticien’ uit België. Denis 
geeft in zijn brief aan dat het belangrijk is om als vaktijdschrift niet alleen aandacht te schenken aan suc-
cesvolle opticiens, maar ook aan de opticiens die het op dit moment lastig hebben. Zij behoren tenslotte 
ook tot de groep ondernemers in de branche. En daarin heeft Denis gelijk. Het optiekvak is niet altijd 
rozengeur en maneschijn, zeker niet op dit moment en zeker niet voor de wat kleinere optiekzaken. 
Volgens Denis mag je er best voor uitkomen als het een keer wat minder gaat, en daar ben ik het mee 
eens. Bij het ondernemerschap horen tegenslagen. Het gaat er uiteindelijk om hoe je ermee omgaat. 
Denis laat zien dat je met weinig toch veel kunt bereiken. Het belangrijkste is volgens hem om positief te 
blijven. Met zijn positiviteit zit het gelukkig wel goed, hij is tenslotte het vak ingerold vanuit zijn passie 
voor de optiek. En die passie, die verdwijnt nooit.

Iemand met ook een enorme passie voor het vak, is Chayenne de Waard-Van Meeuwen. Sinds 6 april is ze 
eigenaresse van Bliek Optiek. Ondanks de onzekere periode waarin we zitten, besloot Chayenne toch om 
haar eigen zaak op te richten. Ook Direna van der Werf, eigenaresse van Oogzorg Stassar, besloot onlangs 
om een gewaagde keuze te maken. Begin dit jaar verhuisde ze namelijk met haar zaak en vond er een grote 
verbouwing plaats. De winkel werd geopend gedurende de lockdown, dus het was een pittige periode. Toch 
staat ze volledig achter haar keuze en heeft ze vertrouwen in de toekomst.

Gabriëlle Janssen, voorzitter van Optometristen Vereniging Nederland, kijkt ook met vertrouwen naar de 
toekomst en hoopt dat de volgende editie van het OVN-congres weer fysiek kan plaatsvinden. Over de 
afgelopen editie, die voor het eerst digitaal plaatsvond, is ze echter ook erg tevreden. De organisatie kreeg, 
volkomen terecht, lovende reacties op het evenement. Maar er gaat natuurlijk niets boven een fysiek congres, 
want wat is er nu leuker om kennissen en nieuwe mensen te ontmoeten en ideeën uit te wisselen? Erik Smidt 
bespreekt in zijn column dat fysieke contactmomenten ontzettend belangrijk zijn voor het vertrouwen tussen 
mensen en het ontstaan van ideeën. Ik deel zijn mening volkomen. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt 
dat het communiceren via digitale platformen veel voordelen, en vooral ook gemak, biedt. Deze contact-
momenten wegen naar mijn idee echter niet op tegen fysieke ontmoetingen. Want laten we eerlijk zijn, de 
beste ideeën ontstaan vaak op de momenten dat je niet in een bespreking zit, maar in de wandelgangen, bij 
het koffiezetapparaat of tijdens de pauze. 

Met deze editie hopen we u weer te inspireren met nieuwe collecties en de laatste ontwikkelingen in 
de markt. Zo bespreken we de innovaties van Essilor, 
gaan we in gesprek met de nieuwe Professional Relations 
Managers van Bausch + Lomb en vertelt Anton Janssens, 
eigenaar van Komono, alles over de visie van het merk. Ook 
komen de nieuwste kinderbrillencollecties van onder ande-
re Lookkino, Lafont en Anne & Valentin uitgebreid aan bod.

Veel leesplezier!

“DE BESTE IDEEËN ONTSTAAN IN DE WANDELGANGEN, 

BIJ HET KOFFIEZETAPPARAAT OF TIJDENS DE PAUZE”

Guusje Arts
Redacteur De Opticien
g.arts@gpmedia.nl
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P. 10 INTERVIEW
Hippe designs, jarenlange optiekervaring en een heldere visie, samen 
vormen ze het fundament van BBIG. “Wat de basis van het succes is 
geweest in de afgelopen jaren? Het feit dat wij kinderen net zo serieus 
nemen als volwassenen is een belangrijke factor. Daarnaast luisteren we 
naar onze klanten én de markt”, aldus Rob Bresser, bedenker, initiatiefnemer 
en eigenaar van BBIG. We gaan met Rob in gesprek over de recente 
ontwikkelingen bij BBIG en over het merk AndNowMe, dat hij in 2019 op 
de Nederlandse markt introduceerde. 

P. 16 COVERSTORY
Essilor ontwikkelt levensverbeterende zichtoplossingen, aangepast aan de 
persoonlijke behoeften van de drager en staat bekend om zijn innovaties. Twee 
gerenommeerde innovaties van Essilor zijn het baanbrekende oogmeetproces 
AVA™ en de geavanceerde Visioffice-systemen. We gaan in gesprek met Edward 
Tjoeng en Rene Velzen, Trainers bij Essilor Benelux, over deze innovaties.

P. 22 RODENSTOCK
Als eerbetoon aan Frank Sinatra en zijn epische stijl bracht 
Rodenstock eind vorig jaar het legendarische “Senator” montuur 
terug in een gelimiteerde collectie. De collectie is vernoemd 
naar één van Franks grootste hits, My Way. Zo’n 85 partners zijn 
actief met deze My Way-collectie aan de slag gegaan.

10

P. 59 BLIEK OPTIEK
Ongeveer negen jaar geleden kwam Chayenne de Waard-Van Meeuwen in 
aanraking met het optiekvak. Een ‘match made in heaven’ kun je wel stellen, 
want haar passie voor optiek is alleen maar groter geworden. Sinds 6 april is ze 
eigenaresse van haar eigen optiekzaak, genaamd Bliek Optiek in Gorinchem. We 
gaan met Chayenne in gesprek over haar nieuwe zaak.

16

59
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P. 60 LOOKKINO
Wie kinderbrillen verkoopt, kent ongetwijfeld het Italiaanse merk Lookkino. Wat onderscheidt 
dit Italiaanse merk, een samenvoeging van ‘Look’ en ‘bambino’, dat exclusief verkrijgbaar is 
bij het Leusdense Brilmode.nl by Osinga?

P. 80 WSB
Miller Optics in Innsbruck is onderdeel van United Optics 
met tien filialen in de omgeving van Innsbruck. Nauwkeurig 
vakmanschap en professionele service hebben altijd centraal 
gestaan bij Miller Optics. WSB werd benaderd voor het nieuwe 
winkelconcept op de Maria Theresien Str. 31.

80
60

P. 49 MARK’ENNOVY
De contactlenswereld ontwikkelt zich in rap tempo waarbij 
vooral zachte contactlens producenten zich steeds meer 
richten op de oculaire gezondheid en comfort. Ook 
mark’ennovy richt zich op de behoeften van dragers en de 
ontwikkeling van zachte lenzen in de markt.
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Yvette vertelt: “Met veel plezier ben ik per 1 maart gestart als 
Marketing & Sales Adviseur. In mijn rol lever ik onder andere een 
bijdrage aan het creëren van bewustzijn van het grote en groeiende 
probleem van myopie bij kinderen en de gevolgen hiervan voor de 
lange termijn. Met tijdige signalering en een product op maat kan dit 
proces geremd worden. Wij doen er alles aan om oogzorgspecialisten, 
ouders en kinderen hiermee te helpen. Hiervoor ben ik twintig jaar 
werkzaam geweest bij een fabrikant van medische hulpmiddelen in 
marketing- en salesfuncties.”

Op 1 april startte Merel in haar nieuwe functie. “Vanuit mijn rol als 
Technical Sales Consultant werk ik vooral samen met Professional 
Service, Sales en Marketing. Ik geef intern en extern advies en 
training met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de 
omzetgroei en verbetering van bedrijfsresultaten binnen verschillende 
contactlenspraktijken in de Benelux. Denk hierbij aan advies en 
training op het gebied van producten, communicatie, innovatie en 
de bedrijfsvoering. De rode draad in mijn werkende leven is zien 
en ogen. In 2002 heb ik mijn opticiensdiploma behaald opgevolgd 
door mijn Bachelor in Optometrie. Tijdens en naast mijn studie 
ben ik ruim tien jaar werkzaam geweest in de optiek als opticien, 
contactlensspecialist en optometrist”, aldus Merel.

Christine is ook op 1 april gestart, maar dan in het managementteam 
van de EMEA-divisie. Zij spreekt vloeiend Engels, Arabisch, Frans 
en Roemeens. Ze vertelt: “Als Head of Marketing EMEA zal ik de 
marketingafdeling verder ontwikkelen en een EMEA marketingstrategie 
uitzetten voor de markten en producten die belangrijk voor ons zijn. 

HET TEAM VOOR DE BENELUX IS ONLANGS UITGEBREID MET DE KOMST VAN YVETTE VAN DEN BERG ALS MARKETING & SALES ADVISEUR EN 

MEREL KANTERS ALS TECHNICAL SALES CONSULTANT. SINDS 1 APRIL IS CHRISTINE MOUFARREJ WERKZAAM BIJ HET EMEA-MANAGEMENTTEAM 

ALS HEAD OF MARKETING.

UITBREIDING BENELUX- EN EMEA-TEAM COOPERVISION SEC

Daarbij werk ik nauw samen met Sales, Professional Service, Customer Service en 
natuurlijk onze klanten. Als voormalig basketbalspeelster van het Libanese nationale 
team rondde ik mijn MBA af aan de American University of Science and Technology 
in Beiroet en ik heb een Master in Chemistry. Vanaf 2007 heb ik verschillende functies 
bekleed bij STADA, een vooraanstaande producent van hoogwaardige farmaceutische 
producten. In mijn laatste functie was ik Group Marketing & Business Development 
Manager MENA in Dubai.” 

Meer informatie: CooperVision SEC
Tel. +31 (0)313 677 677 | www.procornea.nl 

GEZIEN HET HUIDIGE TEMPO VAN DE VERSOEPELINGEN LIJKT HET DE 

ORGANISATIE VAN BOLD OPTICAL FAIR BETER OM HET ZEKERE VOOR HET 

ONZEKERE TE NEMEN EN DE BEURS TE VERPLAATSEN NAAR 13 EN 14 

JUNI 2021.

BOLD OPTICAL FAIR WORDT VERPLAATST NAAR JUNI

Eind mei leek aanvankelijk een goede datum, maar doordat de daling 
van de besmettingen en ziekenhuisopnames nog niet voldoende 
zichtbaar is, verwacht de organisatie dat het net te vroeg is om de 
beurs in mei plaats te laten vinden. Om die reden heeft de organisatie 
besloten om een nieuwe datum te selecteren, zodat er een grotere 
kans is dat de beurs door kan gaan.
 
“Het draait allemaal om aanpassingsvermogen in deze tijd. Wij 
kunnen niet wachten om weer (verantwoord) te beurzen! Blijf ons 
volgen voor updates over de deelnemende merken, Bold Online en 
nog veel meer”, aldus Walter en Terressa.

Meer informatie:

Bold Optical Fair
www.bold-opticalfair.nl

https://www.procornea.nl/
tel:+31 (0)313 677 677
https://www.bold-opticalfair.nl/
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RONALD GIPHART OVERHANDIGT DEBUUT VAN 
ZEER SLECHTZIENDE CORNÉ HERMANS (12) UIT LEIDEN

OP 28 APRIL WERD DE ZEER SLECHTZIENDE CORNÉ HERMANS (12) VERRAST MET EEN PERSOONLIJKE OVERHANDIGING VAN ZIJN DEBUUT ‘PAK HET 

BOT!’, DOOR OOGFONDS-AMBASSADEUR RONALD GIPHART. CORNÉ WIL NIETS LIEVER DAN SCHRIJVER WORDEN, MAAR HEEFT MOMENTEEL NOG 

MAAR TWINTIG PROCENT ZICHT ALS GEVOLG VAN DE OOGZIEKTE VAN STARGARDT. HIJ HOOPT DAT ER IN DE TOEKOMST EEN MEDICIJN WORDT 

UITGEVONDEN, ZODAT ZIJN ZICHT IN IEDER GEVAL NIET SLECHTER WORDT. DE OPBRENGSTEN VAN HET BOEK GAAN NAAR HET WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK NAAR DE BEHANDELING VAN DE OOGZIEKTE. MET ELKE 1.000 EURO KAN EEN EXTRA ‘MOLECULAIRE PLEISTER’ GETEST WORDEN. 

De boekpresentatie is de aftrap van een breder programma, waaronder een 
voorleessessie door Ronald Giphart en een webinar over het onderzoek naar 
de behandeling van Stargardt.  Wetenschappelijk onderzoek is hoopgevend 
voor Corné. Professor Rob Collin ontwikkelt een moleculaire pleister, 
waarmee het genetisch defect kan worden afgeplakt en de oogziekte geen 
kans heeft. Het ontwikkelen van therapeutische strategieën voor Stargardt is 
een langdurige studie, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend.

MEER ONDERZOEK NODIG
Ronald Giphart kent de geheimen van het schrijversvak en weet ook wat een 
oogziekte voor vreselijk effect heeft op toekomstdromen. Hij heeft de erfelijke 
oogziekte maculadegeneratie en de kans bestaat dat zijn ogen hem in de steek 
gaan laten. Hoe groot de impact daarvan is, heeft hij ervaren toen zijn vader 
het op 62-jarige leeftijd kreeg, waardoor hij geen kranten en boeken meer kon 
lezen. “Ik koester genegenheid voor iedereen die het plezier van schrijven 
heeft ontdekt en ook voel ik me verbonden met mensen die geplaagd 
worden door een oogziekte. Dit samen verklaart mijn betrokkenheid”, aldus 
Ronald Giphart. “Aanstormend talent Corné schreef een geweldig debuut 
dat ik mocht recenseren en aan hem mocht overhandigen. Pak het bot! is 
een even hilarisch als meeslepend verhaal over twee zwarte hondjes en 
hun verrassende belevenissen. Wat na lezing vooral blijft hangen is het 

onversneden vertelplezier van de jeugdige schrijver. Die Corné, die komt er 
wel! Als je zijn boek koopt, dan steun je wetenschappelijk onderzoek naar de 
ziekte van Stargardt en help je Corné zijn droom te realiseren.”

AVONTUREN ZONDER BEPERKINGEN
De jonge auteur Corné Hermans zou zich het liefst helemaal wijden aan 
schrijven. “Dat doe ik het allerliefst”, aldus Corné. “Het ergste aan mijn 
oogziekte vind ik dat ik steeds minder kan zien. Daar moet ik weleens om 
huilen. Vooral als ik weer eens merk dat ik iets niet kan, wat kort daarvoor nog 
wel lukte. Maar in de avonturen die ik beschrijf doen de hoofdpersonen alles 
zonder beperkingen. Daar ben ik wel eens jaloers op.”

GEEF & ONTVANG
Het Oogfonds heeft het verhaal van Corné in een kleine en exclusieve oplage 
laten drukken. De opbrengst gaat naar het wetenschappelijk onderzoek naar 
de oogziekte van Stargardt. Net als de opbrengsten uit de voorleessessie van 
Ronald Giphart, de voorleessessie door Corné uit eigen werk, een webinar van 
professor Rob Collin en de verkoop van zonnebrilmonturen. 

Meer informatie: Oogfonds
www.oogfonds.nl/stopstargardt

https://www.oogfonds.nl/stopstargardt


MET ZWITSERSE BRILLENGLAZEN
COMPLETE BRILLEN

Ontdekt u nu de Sport Collection van Optiswiss – 
Kies uit meer dan 20 monturen die Design, 
Kwaliteit en Comfort samenbrengen!

Optiswiss AG • T +31 (0)85 049 32 34 • F +41 61 337 16 27 • info@optiswiss.ch

DO_05.21_SportCollection.indd   1DO_05.21_SportCollection.indd   1 28.04.21   17:5028.04.21   17:50

tel:+31 (0)85 049 32 34
tel:+41 61 337 16 27
mailto:info@optiswiss.ch


HIPPE DESIGNS, JARENLANGE OPTIEKERVARING 
EN EEN HELDERE VISIE, DAT IS WAT BBIG 

SUCCESVOL MAAKT

HIPPE DESIGNS, JARENLANGE OPTIEKERVARING EN EEN HELDERE VISIE, SAMEN VORMEN ZE HET FUNDAMENT VAN BBIG. 

“WAT DE BASIS VAN HET SUCCES IS GEWEEST IN DE AFGELOPEN JAREN? HET FEIT DAT WIJ KINDEREN NET ZO SERIEUS NEMEN 

ALS VOLWASSENEN IS EEN BELANGRIJKE FACTOR. DAARNAAST LUISTEREN WE NAAR ONZE KLANTEN ÉN DE MARKT”, ALDUS 

ROB BRESSER, BEDENKER, INITIATIEFNEMER EN EIGENAAR VAN BBIG. WE GAAN MET ROB IN GESPREK OVER DE RECENTE 

ONTWIKKELINGEN BIJ BBIG EN OVER HET MERK ANDNOWME, DAT HIJ IN 2019 OP DE NEDERLANDSE MARKT INTRODUCEERDE.
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Dat het een goede keuze blijkt te zijn om het BAS Concept te introduceren, 
blijkt uit de feedback die BBIG heeft ontvangen van zijn klanten. “Inmiddels 
hebben ongeveer honderd bestaande klanten kennis gemaakt met het BAS-
concept en ook nieuwe klanten zijn enorm enthousiast over het concept. De 
reacties die we tot nu toe hebben ontvangen, zijn allemaal positief!”

ANDNOWME
Dat BBIG zich blijft ontwikkelen en inspeelt op de behoeften in de markt, 
blijkt ook uit de introductie van het merk AndNowMe in 2019. “Tieners 
zijn geen kinderen meer. Ze krijgen andere interesses en creëren een eigen 
smaak. De kinderbril zijn ze ontgroeid, maar in het volwassen assortiment 
zijn de maten niet optimaal. Zo is het idee ontstaan om een nieuwe 
collectie te ontwikkelen die inspeelt op de wensen en behoeften van deze 
specifieke doelgroep.” Rob wilde de collectie een ruig en stoer imago 
meegeven en legde daarom de link met New York. “New York is ruig, cool, 
classy, urban, eigentijds én retro. De monturen zijn allemaal vernoemd 
naar en geïnspireerd op verschillende wijken in New York, zoals Midtown, 
Coney Island en Brooklyn.” 

Het assortiment van AndNowMe bestaat niet alleen uit brillen, maar ook 
uit petten en mutsen. Rob vertelt: “AndNowMe is een totaalconcept. Van 
de website tot de kokers waar de brillen in verpakt worden, alles klopt. 
Wij ondersteunen de zelfstandige opticien niet alleen door een sterke 
collectie te ontwerpen, maar ook door de juiste merkbeleving rondom 
de collectie te creëren.” En die ondersteuning wordt volgens Rob enorm 
gewaardeerd. “Onze klanten zijn erg enthousiast over het merk en de 
beleving eromheen. Daarnaast is de doorverkoop in de winkels ontzettend 
goed, en dat is waar het uiteindelijk om draait!”

BETROUWBARE PARTNER VOOR DE 
ZELFSTANDIGE OPTICIEN
BBIG is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor de 
zelfstandige opticien. Iets wat volgens Rob niet meer dan vanzelfsprekend 
is. “Wij willen een samenwerking aangaan voor de lange termijn en staan 
altijd voor onze klanten klaar. We hebben de afgelopen twintig jaar continu 
ingespeeld op nieuwe trends en dat zullen we in de toekomst blijven doen. 
Want zoals men zegt: stilstaan is achteruitgaan.” 

Wilt u meer weten over BBIG, het BAS Concept of AndNowMe of heeft 
u interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met BBIG via 
0413 –27 14 70 of mail naar info@bbig-design.com.

In 1996 nam Rob de optiekzaak van zijn vader over. Al snel 
kwam hij erachter dat de kinderen van zijn klanten ook behoefte 
hadden aan een mooie, stijlvolle bril. “Dat kinderen klein zijn 
en hier en daar wat bijsturing nodig hebben, wil natuurlijk niet 
zeggen dat ze geen smaak hebben. Ze voelen feilloos aan wat 
ze wel en niet mooi vinden, ook als het gaat om een bril. Met 
een trendy montuur kunnen ze hun ontluikende persoonlijkheid 
mede vormgeven. Maar stijlvolle monturen waren destijds niet 
op de Nederlandse optiekmarkt verkrijgbaar. Zodoende is het 
idee ontstaan om het kinderbrillenmerk BBIG op te richten.”

En dat idee bleek uiteindelijk uit te groeien tot zo’n succes, dat 
Rob in 2002 de keuze moest maken tussen zijn optiekzaak en 
BBIG. “Welke keuze ik heb gemaakt, is natuurlijk duidelijk”, 
glimlacht Rob. “De verkoop liep vanaf het begin al ontzettend 
goed. De opticiens die in aanraking kwamen met het merk, 
waren direct enthousiast over het assortiment en ook de 
doorverkoop in de winkels verliep goed. Daar draait het 
uiteindelijk natuurlijk om.” De reden dat BBIG niet alleen bij 
de opticiens, maar ook bij de kinderen direct zo goed in smaak 
viel, is volgens Rob simpel. “Wij weten wat kinderen willen. 
Een bril moet leuk, spannend, uitdagend en flitsend zijn, maar 
zeker niet kinderachtig. BBIG biedt fraaie brillen met veel oog 
voor detail, aangeboden in een zeer breed assortiment zodat er 
voor ieder wat wils is.” 

WAARDERING VOOR KLANTEN
Dat BBIG zo succesvol is, komt niet alleen door de uitstraling 
en kwaliteit van de monturen, maar ook door de manier van 
samenwerken. Rob vertelt: “Onze klanten staan bij ons altijd 
centraal, bij alles wat we doen. Natuurlijk wil je verder groeien 
en nieuwe klantenrelaties opbouwen, maar je bestaande 
klanten moet je nooit uit het oog verliezen. Die moet je 
waarderen. Zij hebben er tenslotte voor gezorgd dat we zover 
zijn gekomen. Om die reden hebben we in 2009 BBIG BOX 
geïntroduceerd. BBIG BOX bestond uit een box met daarin 
48 kinderbrillen. De opticien betaalde hier een borg voor, die 
ongeveer één derde van de inkoopwaarde bedroeg. Het idee 
hierachter was dat de opticien op deze manier altijd een grote 
collectie in huis zou hebben.”

BBIG BOX is een doorslaand succes, maar toch heeft BBIG 
besloten om het concept te vervangen voor een nieuw concept. 
“BBIG BOX bestond inmiddels al tien jaar. Ik ben van mening 
dat je continu kritisch naar je bedrijf moet kijken om je te 
kunnen verbeteren. In 2019 kwamen we tot de conclusie dat 
we BBIG BOX nóg aantrekkelijker konden maken voor onze 
klanten. Zodoende zijn we het BAS Concept gaan uitwerken, 
wat we op dit moment aan het introduceren zijn bij onze 
bestaande én nieuwe klanten”, aldus Rob. 

BAS CONCEPT
Op de vraag wat het BAS Concept onderscheidt van BBIG BOX, 
antwoordt Rob: “Het BAS Concept is nóg eenvoudiger en er zitten 
minder regels aan verbonden. Met het BAS Concept beschikt de 
opticien altijd over een basisvoorraad kinderbrillen die actueel 
is én blijft. BAS staat voor Basic Affordable Stock. De opticien 
ontvangt een assortiment van 48 BBIG-monturen naar keuze, 
die hij of zij voor een aanzienlijk lagere prijs dan de reguliere 
prijs inkoopt. Verkochte monturen vullen we weer aan, zodat er 
altijd 48 brillen op voorraad zijn. Bovendien hanteren we een 
staffelkorting. Hoe meer u verkoopt, hoe minder u betaalt. Als 
onze klanten hun best doen, vinden wij namelijk dat we daar 
best iets voor terug mogen doen. Daarnaast kan de opticien op 
elk gewenst moment ieder montuur omruilen.” 

“WIJ WAARDEREN ONZE 

BESTAANDE KLANTEN ENORM. 

ZIJ HEBBEN ER TENSLOTTE VOOR GEZORGD 

DAT WE ZOVER ZIJN GEKOMEN”

mailto:info@bbig-design.com
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D i g i t a l i s e r i n g

SILHOUETTE HEEFT DE VISION SENSATION APP GELANCEERD. DANKZIJ DEZE REVOLUTIONAIRE TOOL IS HET MAKKELIJKER DAN OOIT OM OP MAAT 

GEMAAKTE BRILLEN VAN HET MERK TE BESTELLEN. VAN HET VERKOOPGESPREK TOT DE LEVERING VAN DE BRILLEN – HET ENIGE WAT JE NODIG 

HEBT, IS EEN TABLET EN DE INNOVATIEVE SILHOUETTE VISION SENSATION® APP. AANMETEN, PERSONALISEREN, PASSEN EN BESTELLEN KAN NU 

GEWOON DIGITAAL VIA ÉÉN ENKELE APP. ELKE STAP VERLOOPT SNEL EN EENVOUDIG. 

DE SILHOUETTE VISION SENSATION® APP: 
VAN VERKOOPGESPREK TOT BESTELLING 

met één enkele app 

De Vision Sensation app bepaalt alle afmetingen met het speciaal ontworpen en 
gebruiksvriendelijke meetvenster en biedt de klant de mogelijkheid om de bril 
virtueel te passen. De app voert automatisch alle noodzakelijke stappen uit, en 
creëert een unieke en optimale ervaring voor de klant. Een bril kopen is vanaf 
nu een fluitje van een cent. De bril een persoonlijke ‘touch’ geven, kan in een 
handomdraai. Door de brede waaier aan brillenglasvormen, monturen, kleuren 
en brillenglasfuncties kan de opticien de (zonne)bril van de patiënt probleemloos 
aanpassen aan persoonlijke stijlvoorkeuren en de waarden op het voorschrift van de 
oogarts. Vervolgens kan de bril rechtstreeks besteld worden in de app. 

VAN PERFECTE BRILLEN TOT EEN PERFECTE SERVICE
Bij Silhouette begint klanttevredenheid bij het eerste verkoopgesprek. De app werd 
ontwikkeld om dit proces te ondersteunen, en is het resultaat van jarenlang intensief 
onderzoek door een team van experts. Deze unieke tool biedt zowel opticiens 
als patiënten een fantastische meerwaarde. Hij maakt het verkoopproces een stuk 
eenvoudiger. Zo hebben opticiens meer tijd om in hun zaak een service van topkwaliteit 
te bieden. Het meetvenster van Silhouette valt op door zijn hoogwaardige karakter. 
Het bepaalt uiterst nauwkeurig de glascentreringsgegevens en vergemakkelijkt een 
handmatige heraanpassing. De personaliseringsopties zijn eindeloos, vooral met 
betrekking tot randloze brillen. De superieure glazen en monturen van Silhouette worden 
gemaakt op maat van de wensen en behoeften van de klant, en garanderen altijd een 
subliem resultaat. Ze zijn speciaal ontworpen om de persoonlijkheid van de drager te 
beklemtonen, en zó licht en comfortabel dat je ze amper voelt zitten. Dankzij de virtuele 
passervice kan de bril aangepast worden aan de gezichtsvorm van de drager.

Als de klant zijn keuze gemaakt heeft, kan de opticien de bril snel 
en makkelijk bestellen met de app. Bovendien kan de opticien via 
dezelfde innovatieve tool ook zonnebrillen op sterkte bestellen uit 
Silhouettes omvangrijke collectie. 

DOORGEDREVEN DIGITALISERING 
“Jaren van ontwikkeling en inzet lonen de moeite. We zijn erin 
geslaagd een heel aparte tool te ontwerpen die tot nog toe niet 
verkrijgbaar was op de markt. De app zal onze buitengewone 
service in de toekomst nog voortreffelijker maken en de verkoop van 
Silhouette producten een enorme boost geven. De app helpt iedere 
opticien een schitterende meerwaarde te bieden, zodat patiënten de 
ultieme bril vinden die helemaal past bij hun stijl”, aldus Thomas 
Beier, Director of Lenses bij Silhouette. 

Meer informatie:  
Silhouette Benelux

Tel. +32 (0)3 2482450 
www.silhouette.com

tel:+32 (0)3 2482450
https://www.silhouette.com/


DUTCH RETAIL DESIGN
SUCCESSFUL

WSBDESIGN.COM

SCHERPENZEEL (NL)
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TRIER (DE)
+ 49 (0)1609 2589 540
WSBLADENBAU.DE

PARIS (FR)
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https://wsbladenbau.de/
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i n t e r V i e w

“MET DE MYOPIA MASTER® VAN OCULUS KUNNEN 

WIJ DE opticien volledig ontzorgen”
ALS OPTICIEN DOET U ER NATUURLIJK ALLES AAN OM DE SERVICE NAAR UW KLANTEN OPTIMAAL TE VERZORGEN EN MYOPIE MANAGEMENT 

ZAL DAN OOK BIJ U OP DIT MOMENT EEN PUNT VAN AANDACHT ZIJN. SOWIESO IS MYOPIE MANAGEMENT EEN VAN DE MEEST BESPROKEN 

ONDERWERPEN BINNEN DE OOGZORG. EYE-MED HEEFT ALS EXCLUSIEVE DISTRIBUTEUR VAN OCULUS MET DE MYOPIA MASTER® EEN PRACHTIG 

ALL-IN-ONE INSTRUMENT VOOR MYOPIE MANAGEMENT. “MET DE MYOPIA MASTER® VAN OCULUS ONTZORGEN WIJ DE OPTICIEN VOLLEDIG OP 

HET GEBIED VAN MYOPIE MANAGEMENT”, ZO HOREN WIJ ONDER MEER VAN IELKE-PIETER SMID VAN EYE-MED.

Ielke-Pieter Smid is sinds vorig jaar betrokken bij Eye-Med. Hij heeft een 
verleden in de optiekbranche, maar ook de medische wereld van de oogzorg 
is geen onbekend terrein voor hem. “Ik heb in het verleden bij een tweetal 
glas- en instrumenten leveranciers in optiek gewerkt en meer recent bij Alcon 
Surgical waar ik actief was in oogheelkunde/ziekenhuizen. Ik ken de branche 
dus, maar mijn focus heeft in eerste instantie met OCULUS gelegen op de 
medische wereld en ziekenhuizen. OCULUS is ook in de optiekbranche een 
bekende naam en we bieden een uitgebreid assortiment diagnostiek dat perfect 
afgestemd is op de wensen van de opticien op het gebied van instrumenten 
voor oogzorg. Waar OCULUS bij de meeste opticiens bekend is vanwege de 
pasbrillen, paslenzen en de diverse leestests, is het bedrijf vooral gespecialiseerd 
in medische apparatuur voor onder andere myopie management, cornea 
topografie, contactlens aanpassing en droge ogen management. In het portfolio 
vind je daarnaast ook apparatuur voor refractie en andere diagnostiek.”

ZORG VERLENEN
Dit jaar is Ielke-Pieter meer focus gaan leggen op de optiekbranche, want 
het aanbod vanuit OCULUS is bij uitstek geschikt voor de oogzorg die een 
opticien biedt. “We doen dit samen met EyeVinci als partner. OCULUS 
is een wereldwijd opererend familie bedrijf met als thuisbasis Wetzlar in 
Duitsland. Hier zijn alle disciplines gevestigd waaronder ook de productie van 
instrumenten. Hoewel ook in Nederland de naamsbekendheid van OCULUS 
groot is, is er nog veel winst te behalen. Nu myopie management zo’n 
belangrijk thema in de branche is, willen wij laten zien dat we de opticien 
met de Myopia Master® een oplossing bieden waardoor hij of zij op een juiste 
manier oogzorg kan verlenen met een instrument voor diagnose én follow up. 
Daarnaast hebben wij ook met onze Keratograph 5M een top cornea topograaf 
met een uitgebreide module voor droge ogen management. OCULUS biedt 
voor de belangrijkste aandachtsgebieden in oogzorg een passende oplossing.”

EFFICIËNTIE 
Met de Myopia Master® biedt OCULUS het eerste en enige all-in-one 
instrument voor myopie management. Met de Myopia Master® worden 
refractie, aslengte en keratometrie gemeten. Refractie en de uitkomst daarvan 
is hét startpunt voor myopie management. Een hoge min sterkte (myopie) komt 
immers naar voren tijdens een refractie. Daarna is het belangrijk aslengte te 
monitoren als indicator voor myopie progressie. “Het mooiste aan de Myopia 
Master® is dat alle data in één meting verzameld wordt, omgezet wordt naar 
bruikbare informatie en je die informatie gebruikt voor een behandelplan. 
Efficiëntie is een gegeven doordat alles wordt gerealiseerd met één instrument 
en één meting. Dit reduceert de ‘stoeltijd’ en zorgt ervoor dat overige 
instrumenten niet nodig zijn en kunnen worden ingezet voor andere klanten. 
Ideaal dus om in te zetten bij een myopie spreekuur. Met de Myopia Master® 
kun je in het vervolgtraject bij een follow-up afspraak de effecten van de 
behandeling laten zien. De patiënt/cliënt ontvangt een myopie rapport waarin 
alles wordt vastgelegd, inclusief de vervolgafspraak. Dit is een uitstekend 
instrument om therapietrouw te bevorderen en klantenbinding te vergroten. 

De opticien als aanbieder van oogzorg kan op deze manier zijn/haar marge 
ook nog eens verbeteren door betere oogzorg oplossingen te verkopen.”

SERVICE
Eye-Med werkt in Nederland samen met Optronica Service, een door 
OCULUS gecertificeerde service partner. Tevens wordt Eye-Med als exclusieve 
distributeur van OCULUS volledig ondersteund vanuit Duitsland. “Dat is 
bijvoorbeeld middels reclame-ondersteuning. Er zijn bijvoorbeeld diverse 
advertenties, posters en fotomateriaal beschikbaar om de awareness rond 
myopie management te vergroten en de doelgroepen te informeren. Verder 
zijn er brochures beschikbaar waar alle informatie over bepaalde instrumenten 
is terug te vinden en heeft elk instrument zijn eigen dedicated website. Alles 
wordt gedaan met informatievoorziening en ontzorging in het achterhoofd. 
Service in de breedste zin van het woord, daar staan wij voor.”

Meer informatie:
OCULUS algemeen: www.oculus.de 
OCULUS Myopia Master®: www.myopia-master.com 

Eye-Med Ielke-Pieter Smid
Tel. +31 085 0161760 | Info@Eye-Med.nl 

https://www.oculus.de/
https://www.myopia-master.com/
mailto:Info@eye-med.nl
tel:+31 085 0161760
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Innovaties bij Essilor LEIDEN TOT 

UITERSTE PRECISIE

ESSILOR ONTWIKKELT LEVENSVERBETERENDE ZICHTOPLOSSINGEN, AANGEPAST AAN DE PERSOONLIJKE BEHOEFTEN VAN DE DRAGER EN 

STAAT BEKEND OM ZIJN INNOVATIES. TWEE GERENOMMEERDE INNOVATIES VAN ESSILOR ZIJN HET BAANBREKENDE OOGMEETPROCES AVA™ 

EN DE GEAVANCEERDE VISIOFFICE-SYSTEMEN. WE GAAN IN GESPREK MET EDWARD TJOENG EN RENE VELZEN, TRAINERS BIJ ESSILOR BENELUX, 

OVER DEZE INNOVATIES. 

AVA™ EN DE VISION-R 800
In maart 2020 introduceerde Essilor het oogmeetproces 
AVA™ (Advanced Vision Accuracy)  voor de zelfstandige 
opticien. Deze klantreis bestaat uit de volgende twee 
stappen: zeer nauwkeurige refractie op 0.01 dioptrie door 
de Vision-R 800 en integratie van een uniek brilvoorschrift 
in premium Essilor brillenglazen. Edward vertelt: “Met de 
meest precieze correctie zijn we in staat om tweehonderd 
verschillende blauwkleuren te identificeren. Recent 
onderzoek van Essilor toont aan dat 95% van de bevolking 
gevoeliger is dan de huidige correctiestappen van 0.25 
dioptrie, welke gehanteerd worden tijdens de oogmeting. 
Gesterkt door dit onderzoek en door onze innovatiedrang 
om het beste zicht te bieden, besloten we een revolutie in 
zichtcorrectie te realiseren.” 

NAUWKEURIGHEID VAN 0.01 DIOPTRIE
Een revolutie, dat is het zeker. Waar standaard oogmetingen 
zijn ingesteld op 0.25 dioptrie, kan men met de Vision-R 800 
oogmetingen verrichten met een nauwkeurigheid van 0.01 
dioptrie. Edward legt uit: “Met Vision-R 800 heeft Essilor de 
subjectieve refractie opnieuw uitgevonden. Dankzij twee 
baanbrekende technologieën refractioneren we nu met 
een precisie van 0.01 dioptrie. Een van de technologieën 
is een baanbrekende optische module die zich continu en 
direct richt op de exacte sterktebepaling met een precisie 
van 0.01 dioptrie. De andere technologie is een intelligent 
refractieprotocol geïnspireerd op optometrische en 
psychofysische methoden om de sferische sterkte en cilinder 
te bepalen op een nauwkeurigheid van 0.01 dioptrie op 
basis van de visuele behoefte.” Volgens Edward ondersteunt 
dit baanbrekende oogmeetproces de zelfstandige opticien 
om zich te blijven positioneren als leidende partij op het 
gebied van techniek om onderscheidend te zijn, de waarde 
van de oogmeting te vergroten, de kans op meetfouten te 
verkleinen en de grootste klanttevredenheid te realiseren. 
Inmiddels hebben 150 Essilor Experts in Nederlands deze 
innovatie omarmt om de Nederlands consument te voorzien 
van nog beter zicht.

VISIOFFICE-SYSTEMEN 
Alle opticiens die werken met AVA™, beschikken ook 
over het Visioffice-systeem. In 2019 werd het Visioffice-
assortiment aangevuld met Visioffice X voor een ultieme 
klantbeleving. Op de vraag wat het meetsysteem precies 
inhoudt, antwoordt Rene: “Visioffice is een geavanceerd 
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Met name het resultaten filmpje na de boxingfase, waarin concreet het 
vergelijk wordt gemaakt tussen de gemeten waarden en de standaard 
gemiddelden is overtuigend, volgens Nency. “Je laat alle parameters, 
kijkgedrag en -houding, zien en legt uit dat deze zorgen voor een nog beter 
brillenglas. Hierdoor neem je het eventuele wantrouwen wat er is helemaal 
weg en begrijpt de klant nog beter het verschil tussen een gepersonaliseerd 
glas en een standaard brillenglas.” Nency is ook erg te spreken over de 
trainingen die vanuit Essilor worden gegeven. “De trainingen zijn heel 
belangrijk voor ons. Rene en Edward geven erg goede trainingen, waar wij en 
uiteindelijk ook onze klanten enorm veel profijt van hebben.”

Beschikt u al over een Vision R-800 en/of een Visioffice X en wilt u 
communiceren over deze innovaties? De marketing support materialen hiervan 
kunt u vinden op de Experts portal of de imagebank op EssilorPro.

Meer informatie:
Essilor Nederland

Tel +31 (0)88  0888 111 
www.essilor.nl 

meetsysteem dat het mogelijk maakt om gepersonaliseerde brillenglazen, 
oftewel maatwerk, te leveren.” Het Visioffice-systeem heeft meerdere 
toepassingen. Als het systeem niet in gebruik is voor een meting, beschikt 
het over een instore communicatie functie. Rene legt uit: “Het grote Full HD 
Touchscreen blijft altijd actief met video’s voor de juiste klantbeleving, zodat 
het de aandacht trekt in de winkel.” 

Het meetproces is dynamisch en beschikt over licht- en steminstructies. 
“Zodra er wordt gestart met de meting, draait het systeem 180 graden 
en klapt het uit. De meting wordt volledig automatisch begeleid door 
steminstructies en visuele aanwijzingen op de grond zodat de klant direct 
weet waar hij of zij kan plaatsnemen. Vervolgens worden de metingen van 
de klant direct getoond op het samenvattingsscherm. Dankzij de animaties 
kan de opticien eenvoudig de voordelen van gepersonaliseerde brillenglazen 
eenvoudig uitleggen.”

ONGEËVENAARDE PRECISIE
Net als AVA™, staan ook de Visioffice-systemen bekend om de 
ongeëvenaarde precisie. “Visioffice meet als enige systeem in de markt 
de persoonlijke eyecode van de klanten. Dit zorgt voor een enorme 
verbetering op het gebied van échte maatwerk brillenglazen. De metingen 
worden tot wel 0.1 mm nauwkeurig uitgevoerd. Dit geldt voor de metingen 
van de PD- en hoornvliesafstand, hoekmetingen, pantoscopische hoek en 
doorbuiging”, aldus Rene.

VERNIEUWD TRAININGSPLATFORM
De Visioffice-systemen en de nieuwe oogmeting op 0.01 dioptrie met de 
Vision R-800 hebben hun bestaansrecht absoluut bewezen. Maar Essilor 
zou Essilor niet zijn als ze niet op zoek zouden zijn naar verbeteringen. 
Vandaar dat het online trainingsplatform volledig is vernieuwd. Edward 
legt uit: “We bieden de opticien de mogelijkheid om op ieder moment 
kennis op te frissen van de Essilor brillenglazen en -oplossingen. Innovaties 
zitten niet alleen in onze producten. Een innovatie kan alleen werken als 
onze klanten mee-innoveren. Begeleiding en training is daarom essentieel. 
Elke klant van Essilor en elke medewerker van Essilor is onderdeel van 
die innovatiereis. Wij hebben daarom naast de fysieke trainingen, een 
e-learning platform ontwikkeld. Op ons platform kan iedereen in zijn eigen 
tempo en op ieder moment zijn e-learning doorlopen. Wilt u een kijkje 
nemen op het Essilor trainingsplatform en heeft u geen toegang? Neem dan 
contact op met de Essilor Klantenservice.”

Op de vraag waarom opticiens zowel het Visioffice-systeem als de 
Vision R-800 zouden moeten toepassen, antwoordt Edward: “Bij een 
traditionele oogmeting wordt er meestal geen rekening gehouden met de 
hoornvliesafstand. Om de brillenglazen in combinatie met het montuur het 
meest optimaal voor de drager te laten presteren, is nauwkeurigheid een 
‘must’. De combinatie van de Vision R-800 en Visioffice zorgt ervoor dat 
de correctiewaarden in het brillenglas zeer nauwkeurig wordt berekend 
voor het beste zicht. Dit proces noemen we AVATM. De nauwkeurigheid 
van de AVATM zorgt ervoor dat klanten sneller en meer plezier hebben van 
hun bril. In onze drukke levensstijl wordt er veel gevraagd van onze ogen. 
AVATM biedt kijkoplossingen die naast het scherp zicht ook comfortabel 
zicht bieden.”

VISIOFFICE IN DE PRAKTIJK
De Visioffice-systemen nemen een belangrijke plaats in de Essilor 
klantreis. Dat de digitale meetzuil daadwerkelijk toegevoegde waarde 
voor de klantbeleving in de winkel én de mate van personalisatie van de 
brillenglazen heeft, weet Nency Baremans, eigenaresse van George de Jong 
Optiek in Amsterdam, als geen ander. Ze vertelt: “Onze klanten zijn erg 
onder de indruk van de Visioffice X. Zo zijn ze onder de indruk van het 
feit dat het steminstructies geeft en dat er wordt gewerkt met een laserstraal 
op de grond, zodat de klant weet waar hij of zij moet plaatsnemen voor 
een optimale meting. Ik hoor de klanten regelmatig zeggen dat het science 
fiction lijkt”, grapt Nency. 

tel:+31 (0)88  0888 111
https://www.essilor.nl/
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HYDROGELMAANDLENS 
VOOR EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

Optimale zuurstofdoorlaatbaarheid

HD optisch design
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Beschikbaar in Sferisch & Multifocaal.
Torisch komt binnenkort!

KENMERKEN & VOORDELEN TECHNISCHE KENMERKEN

MATERIAAL

DK/T

SILICONE HYDROGEL

119

WATER GEHALTE 45%

UV FILTER JA - KLASSE 1

HANDLINGS TINT

DIAMETER (mm) 14.20

BASIS CURVE (mm) 8.60

JA - BLAUW

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT
OP MET UW ACCOUNT MANAGER OF BEL:
Customer Care NL: 0800 023 2029
Customer Care BE: 0800 799 18
E: klantenservice@markennovy.com

NU BESCHIKBAAR! 

90
12

61
v1

mailto:klantenservice@markennovy.com


D e  O p t i c i e n  n r  3  2 0 2 1 19

K i n D e r B r i l l e n

DE KINDERBRILLEN VAN LINDBERG
ZIJN EXTREEM LICHT, FLEXIBEL EN COMFORTABEL

KINDERBRILLEN MOETEN OP MEER DAN ÉÉN MANIER COOL ZIJN, 

MAAR DAARVOOR ZIJN ER VERSCHILLENDE DINGEN DIE OUDERS 

MOETEN WETEN VOLGENS HET MERK LINDBERG. ALS KINDEREN EEN 

BRIL NODIG HEBBEN, IS HET VAAK MOEILIJK VOOR HET KIND OM HET 

PROBLEEM ZELF TE ONTDEKKEN. ALS HET KIND IS GEBOREN MET 

ZICHTPROBLEMEN, WEET HET KIND NIET ANDERS. JONGE KINDEREN, 

DIE NOG LEREN PRATEN, KUNNEN DAAROM NIET ZEGGEN OF ZE 

PROBLEMEN HEBBEN MET HUN GEZICHTSVERMOGEN.

Aangezien zichtproblemen en het niet hebben van een bril indien nodig 
grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling, het leerproces 
en het welzijn van een kind, is het belangrijk om problemen met het 
gezichtsvermogen zo vroeg mogelijk te ontdekken. Kleuterpersoneel en 
leraren zijn vaak erg goed in het opmerken van gedrag dat het gevolg 
kan zijn van een gebrek aan gezichtsvermogen - net als ouders natuurlijk, 
omdat ze zoveel tijd met hun kinderen doorbrengen.
 
DE SIGNALEN
Er zijn verschillende signalen waar een ouder op moet letten. Zo kunnen 
ze in de gaten houden of het kind vaak hoofdpijn of pijn in de ogen heeft, 
in het algemeen loenst of loenst als het moe is, één oog sluit of bedekt, 
vaak onhandig is, een wisselend gezichtsvermogen heeft, graag heel dicht 
bij de tv zit of leest met het boek vlak bij het gezicht, vaak knippert, botst 
tegen voorwerpen of een slechte concentratie heeft. Indien de ouder één 
of meer van deze signalen waarneemt, dient hij of zij contact op te nemen 
met een oogarts.
 
COMFORTABEL, DUURZAAM EN FLEXIBEL
Bij het kiezen van een bril voor kinderen is het belangrijk om rekening 
te houden met dezelfde criteria als bij het kiezen van een bril voor 
een volwassenen, maar vergeet niet het kind erbij te betrekken; dit 
zorgt ervoor dat hij of zij gelukkiger is met zijn of haar bril en er meer 
verantwoordelijkheid voor neemt. Het is belangrijk dat de bril comfortabel 
aanvoelt en goed zit. Kies daarom voor een bril die duurzaam en flexibel 
is, dan worden extra bezoeken aan de opticien bespaard om het montuur 
te laten afstellen. 

Een bril moet bestand zijn tegen gebruik en mag de vrijheid van het 
kind niet meer beperken dan absoluut noodzakelijk is; daarom moet 
het mogelijk zijn om ze aan te passen met neuskussentjes die kunnen 
worden aangepast aan de neus van het kind, terwijl ervoor wordt gezorgd 
dat het frame correct zit.

Kinderbrillen moeten gemaakt zijn van hypoallergeen materiaal zoals 
titanium. LINDBERG-monturen zijn extreem licht en flexibel, waardoor ze 
ongelooflijk comfortabel zijn. Ze zijn ook verkrijgbaar in talloze kleuren en 
vormen die bij het gezicht van elk kind passen, omdat titanium kan worden 
gebruikt om zeer duurzame en toch dunne monturen en veren te maken.

Meer informatie: Lindberg
Tel. +45 (0)87444000 | www.lindberg.com 

https://www.lindberg.com/
tel:+45 (0)87444000
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K o r t  n i e u w s

De coating biedt betere visuele prestaties door het verminderen 
van spookbeelden (lensreflexen), elimineert ongewenste kleurrijke 
reflecties, biedt UV-bescherming aan de voor- en achterzijde van 
het glas, biedt een hoge krasbestendigheid dankzij de Hi-Vision 
LONGLIFE-basis en de coating is water-, vet- en vuilafstotend.

Hi-Vision SUN Pro is sinds 1 april leverbaar op 1.67, 1.60, 1.53 en 
1.50 materiaal, op nagenoeg het hele zonprogramma. Wil je advies 
of meer informatie over de ondersteuning die HOYA biedt? Neem 
dan contact op met uw Accountmanager of met Hoya Vision Care 
Nederland.

Meer informatie:
Hoya Vision Care Nederland
Tel. +31 (0)20 7652300
www.hoya.nl 

HI-VISION SUN PRO IS EEN NIEUWE HOOGWAARDIGE 

COATING VAN HOYA DIE IS ONTWORPEN OM VISUELE 

PRESTATIES, DUURZAAMHEID EN ESTHETIEK VOOR 

ZONNEGLAZEN TE VERBETEREN. DE ALLROUND BESCHERMING 

BIEDT EEN VERBETERDE ZICHTERVARING VOOR GETINTE EN 

GEPOLARISEERDE BRILLENGLAZEN. 

HOYA INTRODUCEERT DE HI-VISION SUN PRO-COATING

POWER
De Power-lijn bestaat uit dikke maar lichtgewicht optische monturen 
en zonnebrillen van acetaat in gedurfde vormen. Scherpe en 
hoekige randen worden verzacht met dimensionale rondingen. De 
lijn is versierd met een BB-logo op de linker veer.

BRIDGE
Kenmerkend voor de modellen in de Bridge-lijn is de metalen brug die 
continu over de bovenkant of langs de onderkant van half-omrande 
glazen loopt en ze verbindt met lichtgewicht metalen veren met 
BALENCIAGA-logo's op de punt of de veer.

VOID
Gemaakt door middel van bio-injectie, zit de Void-zonnebrillijn als een 
schild op het gezicht. De veren zijn breed, met een BALENCIAGA-logo 
in hoog reliëf op de linker veer.

DE NIEUWE BALENCIAGA EYEWEAR-COLLECTIE BESTAAT UIT VIER 

LIJNEN, NAMELIJK: POWER, BRIDGE, VOID EN SWIFT. BENIEUWD 

WAT DEZE LIJNEN KENMERKT? LEES DAN SNEL VERDER.

DE NIEUWE BALENCIAGA EYEWEAR-COLLECTIE 

SWIFT
Swift-zonnebrillen verwijzen naar een klassieke omhullende stijl, eigentijds met een 
bio-geïnjecteerd materiaal, ontwikkeld als effen, gemetalliseerd of bedrukt met een 
koolstofvezelpatroon. 

Meer informatie: Kering Eyewear
Keringeyewear.bnl@kering.com 

tel:+31 (0)20 7652300
https://www.hoya.nl/
mailto:Keringeyewear.bnl@kering.com


chloé eyewear
in samenwerking met  
kering eyewear vanaf 2021

Sinds januari 2021 beheert Kering Eyewear 
het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en 
de wereldwijde distributie van Chloé Eyewear. 
De lente- / zomercollectie is nu beschikbaar en 
bevat een uitgebreid assortiment zonnebrillen en 
monturen voor dames, en een mini-me-selectie 
voor kinderen

Neem voor meer informatie contact op met uw 
lokale Area Sales Manager:

willem schrijnemakers
willem.schrijnemakers@kering.com
+31 (0)6 57 05 36 62

mailto:willem.schrijnemakers@kering.com
tel:+31 (0)6 57 05 36 62
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M o n t u r e n

De My Way-collectie van Rodenstock 
IN DE PRAKTIJK

ALS EERBETOON AAN FRANK SINATRA EN ZIJN EPISCHE STIJL BRACHT RODENSTOCK EIND VORIG JAAR HET LEGENDARISCHE “SENATOR” 

MONTUUR TERUG IN EEN GELIMITEERDE COLLECTIE. DE COLLECTIE IS VERNOEMD NAAR ÉÉN VAN FRANKS GROOTSTE HITS, MY WAY. ZO’N 85 

PARTNERS ZIJN ACTIEF MET DEZE MY WAY-COLLECTIE AAN DE SLAG GEGAAN. 
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Daan’s Optiek

Van der Ham Optometristen

Om zowel bestaande als nieuwe klanten te activeren en verleiden, 
bedacht Rodenstock een stijlvolle My Way-campagne voor de hele 
customer journey. Vaak worden een collectie en de daarbij behorende 
marketingcampagne aangekondigd, maar zien we nooit het resultaat 
ervan. In een samenwerking inspireer je elkaar, zo komen de partners 
van Rodenstock bijvoorbeeld met ontzettend gave initiatieven. 
Rodenstock wil met enkele voorbeelden, want er zijn er te veel om op 
te noemen, laten zien hoe trots ze zijn op hun partners.

DENNIS SMIT - VAN DER HAM OPTOMETRISTEN, 
OUD BEIJERLAND
“De samenwerking met Rodenstock is in één woord geweldig. 
Rodenstock is voor ons niet alleen glasleverancier, maar vooral 
een partner. Dit partnership zorgt altijd voor nieuwe ideeën en 
vooral voor heel veel energie. Samen met Rodenstock hebben 
we zelfs in deze moeilijke tijd leuke dingen ondernomen. De 
lijntjes binnen Rodenstock zijn kort, waardoor een idee snel een 
concreet plan wordt. De My Way-campagne is één van de vele 
voorbeelden. We love it.”

DAAN SEITZ - DAAN’S OPTIEK, BERGSCHENHOEK
“Onze accountmanager Richard schiet regelmatig even binnen. Dit 
keer met een krant over Frank Sinatra onder zijn arm. We bedachten 
om deze kracht groot in de etalage te plaatsen. Het is een echte 
etalagemagneet. Veel mensen blijven staan om het te lezen. Ouderen 
krijgen een glimlach en het beeld spreekt ook de jeugd enorm aan.”

Bastiaans Optiek

 Ellerman Optiek

"RODENSTOCK IS VOOR ONS 

NIET ALLEEN GLASLEVERANCIER, 

MAAR VOORAL EEN PARTNER. DIT 

PARTNERSHIP ZORGT ALTIJD VOOR 

NIEUWE IDEEËN EN VOORAL VOOR 

HEEL VEEL ENERGIE" 

FEMKE VAN DER BIJL - ELLERMAN OPTIEK, ALMERE
“Al jaren werken wij naar volle tevredenheid samen met Rodenstock. 
Sinds ruim een jaar is Sharonne onze accountmanager, met haar 
hebben we inmiddels een goede band opgebouwd. We worden 
regelmatig verrast met leuke, nieuwe collecties en daarbij behorende 
campagnes. Voor de My Way-campagne hebben wij een mega grote 
one way vision raamsticker laten ontwerpen. Dit is met recht een 
‘eyecatcher’. Wanneer klanten binnenlopen, is dit vaak direct een 
aanknopingspunt om een gesprek te beginnen.”

FRANK HEUSDENS - BASTIAANS OPTIEK, ROTTERDAM
“In een grote stad als Rotterdam moet je veel uit de kast halen 
om de aandacht van de consument te trekken. Gelukkig biedt 
Rodenstock veel opvallende en creatieve tools om dit te realiseren. 
Dankzij onze accountmanager Richard Tap en Frank Sinatra hebben 
wij nu een superaantrekkelijke vintage Rodenstock etalage. Wij zijn 
erg blij met het resultaat!”

Wilt u meer weten over deze My Way-campagne of over samenwerken 
met Rodenstock? Neemt u dan contact op met één van de 
Accountmanagers Eyewear of de collega’s van de afdeling Sales 
Support via 050-5441599.



ERVARINGEN EN TIPS VAN

Optimale prestaties, optimale bescherming
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BIFOCAAL OF PROGRESSIEF BIFOCAAL? 

D e  e x p e r t s  a a n  h e t  w o o r D

DE SPECIALISTEN VAN HET PROFESSIONAL SERVICES TEAM VAN 

CONTACTLENSFABRIKANT COOPERVISION SPECIALTY EYECARE BEANTWOORDEN 

REGELMATIG VAKINHOUDELIJKE VRAGEN. IN DEZE TERUGKERENDE RUBRIEK WORDEN 

HUN KENNIS EN HUN ERVARINGEN MET JOU GEDEELD. DEZE EDITIE IS MARION 

MOHR AAN HET WOORD. 

Wat is progressief bifocaal? Die vraag wordt vaak gesteld aan onze Helpdesk 
naar aanleiding van onze DUO-contactlens. Deze lens heeft onderin een 
leesgedeelte, zoals bij de meeste bifocale lenzen. Het grote verschil t.o.v. 
andere bifocale lenzen is dat bij de DUO-lens de leeszone hierin sterkte 
oploopt, zoals bij multifocaal, en naar de zijkant weggeslepen is, zie afbeelding 
1. Dit heeft als voordeel dat je op meerdere afstanden scherp kunt kijken en 
het leessegment niet in de weg zit bij veraf kijken. Door deze eigenschappen is 
deze lens goed inzetbaar als de Zoom-versie geen goed resultaat geeft. Drop-out door presbyopie 
kunnen we hiermee verminderen. Zo blijft deze groep vormstabiele lensdragers behouden.

Wanneer pas je een progressief bifocale lens toe?
Dit lenstype kun je toepassen als de simultaan beeldscheiding niet of minder goed verloopt. Ook is dit 
vaak een fijne lens als de additie hoger wordt en de hoge additie in een Senso Select 
Zoom visusklachten geeft. Doordat deze lens met een prisma stabiliseert, zakt de 
lens makkelijk en dat kan ook een voordeel zijn. De pupildiameter of een ondiepe 
voorste oogkamer heeft geen nadelig effect, zoals bij een simultaansysteem.

Gemakkelijk aan te passen  
Het aanpassen is net zo gemakkelijk als bij onze andere Senso contactlenzen. De aanpasregel is dan 
ook gelijk; gem k. + 0.05 mm en de lensdiameter 1 mm kleiner dan de corneadiameter. Het leesdeel 
mag een derde van de pupil bedekken en bij een goede stabiliteit staan de markeringen op de lens op 
0-180 graden. Het fluorpatroon ziet er nagenoeg hetzelfde uit als bij een bifocale lens, zie afbeelding 2.
Het leesdeel mag nasaal 30 graden omhoog draaien, zonder dat dit een negatief effect op de nabij 
afstand heeft. Als de verdraaiing meer is of temporaal, dan kan de positie van het nabij segment hiervoor 
aangepast worden. Het ooglid onder moet de lens wel kunnen ondersteunen, het oog moet immers achter 
de lens kunnen draaien. Mocht dit niet goed lukken dan kan er een truncatie (slab off) gemaakt worden.

Excentriciteiten
Verder is de Senso Select Duo te leveren met een binnen cilinder (-2.00) en in verschillende 
excentriciteiten (0.3/0.6). Het aanpassen van de excentriciteit kan functioneel zijn als er toch nog wat 
debri onder de lens blijft zitten. 
Tips:  
- Bij aanpassing van exc. van 0.45 naar 0.6 is er meer onderspoeling en weinig passingsverschil.
- Exc. 0.3 kan een oplossing zijn bij een lichte high-riding of bij vasthouden van het boven ooglid.
- Bij binnentorisch zit de markering op de vlakste K-waarde, noteer dit. 

Voorbeeldcasus: snelle vervuiling van de lens
Een vrouw van 50+ had vroeger al eens lenzen gedragen, maar was daar mee gestopt toen het 
lezen een probleem werd. Ze had nog wel kort een multifocale lens geprobeerd, maar daarmee kon 
ze slecht lezen en teksten op het beeldscherm zag ze matig. Daarbij kreeg ze last van monoculair 
dubbel beeld. Toch bleef ze hopen dat er nog een andere oplossing was en kwam bij ons binnen om 
te vragen of er nog meer opties waren.

ERVARINGEN EN TIPS VAN
PROFESSIONAL SERVICES

Eerste meting
S: Bij de refractie is de visus voor afstand vis 1.0, voor 
lezen vis 1.0 met een add. 2.50 
O: Bij het spleetlamponderzoek valt op dat de pupil iets 
wat klein is en na verder onderzoek de VOK ondiep. Het 
ooglid onder is stevig genoeg voor het ondersteunen van 
de lens. Ook valt op dat ze vaak vanuit één ooghoek kijkt.
E: Met bovengenoemde punten is een DUO-lens een 
goede keus. Zeker als we daarbij optellen dat deze klant 
ook regelmatig een laptop gebruikt.
P: Starten met een DUO-lens en bij afleveren controleren 
of het lezen goed gaat.
Bij afleveren kan ze goed lezen, de lens zit iets wat hoog 
maar stoort niet bij veraf kijken. Gaan wennen en na 3 
weken controleren.
 
Controle na drie weken
Bij de eerste lenskeuze is er gekozen voor ODS met een 
standaard 0.45 exc. uitvoering. 
Na drie weken dragen controleren we de lenzen.
S: De klant geeft aan dat de lens snel vuil wordt. Verder is ze 
 heel tevreden en kan ze er goed mee lezen.
O: Bij het spleetlamponderzoek is ook te zien dat de lens 
 soms wat vast zit. 
E: De lens passen we aan, zodat de vervuiling verdwijnt.
P: De lens is aangepast, de exc. naar 0.6 gezet.

Bij de volgende controle is de klant tevreden, de vervuiling 
is weg en de lens heeft ook niet meer vastgezeten. 

Conclusie
Door een betere onderspoeling is de vervuiling verdwenen. 
Het soms vastlopen van de lens is hier waarschijnlijk ontstaan 
door de vervuiling. De ‘take home message’ is hier: maak 
optimaal gebruik van de eigenschappen van je lenstype.

Onze vormstabiele Senso lenzen bieden uitzonderlijke 
scherpte, een uitstekende zuurstofvoorziening 
en worden voor ieder oog op maat gemaakt. Meer 
informatie over deze speciale lenzen vind je op 
https://www.procornea.nl/senso. 

Vond je deze casus interessant? Lees dan zeker 
de nieuwste casus in de volgende uitgave van 
De Opticien. Heb je een vraag of onderwerp die 
je graag behandeld zou zien worden als casus 
in deze rubriek? Geef je verzoek graag door via 
marketing@procornea.nl.

      Afbeelding 1

      Afbeelding 2

https://www.procornea.nl/senso.
mailto:marketing@procornea.nl


Martin Carstensen - Area Sales Manager
+49 151 42 333 450 - m.carstensen@wolf-continental.com

Wolf Continental GmbH - Kölner Straße 24a - D 41812 Erkelenz 
+49  2431 80 65 80 - info@wolf-continental.com

mailto:m.carstensen@wolf-continental.com
tel:+49 151 42 333 450
mailto:info@wolf-continental.com
tel:+49  2431 80 65 80
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ID4Eyewear 
WEET PRECIES WAT DE 

HEDENDAAGSE OPTICIEN 
NODIG HEEFT

OVVO OPTICS
OVVO Optics staat bekend om zijn innovatieve en technische monturen, waarbij state-
of-the-art materialen worden gecombineerd met een modern design. “De monturen 
zijn gemaakt van een composiet van chirurgisch staal en titanium. Extreem sterk, licht 
en flexibel, oorspronkelijk ontwikkeld door Europese metaalingenieurs voor militaire 
en ruimtevaart doeleinden.” De monturen zijn sterk, maar tegelijkertijd toch licht. Met 
een gewicht van slechts 17 gram zijn de monturen licht en comfortabel, maar toch 
bestand tegen een trekkracht van meer dan 40 kilogram. De monturen worden met 
de hand gemaakt in fabrieken die tientallen jaren ervaring hebben in het met de hand 
vervaardigen van gedetailleerde monturen. “Een team van deskundige vakmensen laat 
zich inspireren door moderne kunst, technologie en architectuur om monturen te creëren 
die comfortabel en elegant zijn. OVVO Optics heeft een unieke samenwerking met de 
wereldberoemde designer Oskar Zieta. Uit deze samenwerking zijn onder andere de 
luxe design displays ontstaan om de collectie op een bijzondere manier te presenteren.”

COLOUR-LINE
Het merk Colour-Line staat, zoals de naam al doet vermoeden, voor kleur. “Dankzij de 
zeer uitgebreide collectie biedt het merk voor iedereen wat wils. Kenmerkend voor het 
merk zijn de eigentijdse vormen, gelamineerd acetaat en mooie kleurencombinaties.” 

ID4EYEWEAR IS AL VIJFTIEN JAAR ACTIEF OP DE NEDERLANDSE EN BELGISCHE 

OPTIEKMARKT EN IS DE EXCLUSIEVE DISTRIBUTEUR VAN DE MERKEN OVVO 

OPTICS, COLOUR-LINE, VONBOGEN, PARAGRAPHE EN AXEL S. “IEDEREEN 

BIJ ID4EYEWEAR HEEFT WINKELERVARING IN DE OPTIEK, WAARDOOR WE 

PRECIES WETEN WAT DE HEDENDAAGSE OPTICIEN NODIG HEEFT”, ALDUS 

HET TEAM VAN ID4EYEWEAR. 

VONBOGEN
De monturen van VonBogen staan voor puur Duits handwerk. De 
collectie is zeer uitgebreid en gevarieerd. “Er is een serie van luxe metalen 
monturen, maar bijvoorbeeld ook van gelamineerd acetaat. Ook als je 
echt iets unieks zoekt, ben je bij VonBogen aan het juiste adres. Zo biedt 
het merk bijvoorbeeld zeshoekige modellen met een retro element.”

PARAGRAPHE
Het merk Paragraphe, dat in 1998 is opgericht, is allesbehalve 
een beginner in de optiekwereld. Met twee decennia aan optische 
expertise heeft het Franse merk zijn territorium opgeëist: gekleurd en 
bewerkt acetaat. Paragraphe maakt monturen met klassieke vormen 
maar verbeterd met een eigentijds tintje. Gevoelig voor modetrends, 
geïnspireerd door de sferen van haute couture, geeft het brillenhuis een 
prominente plaats aan nuances, in het bijzonder met zijn Millefeuilles 
collectie en zijn bijna geologische lagen. Het team van ID4Eyewear 
geeft aan dat Paragraphe het label ‘Origine France Garantie’ heeft. 
Daardoor streeft Paragraphe ernaar om creaties aan te bieden in 
overeenstemming met haar waarden van kwaliteit en uitstraling.

AXEL S.
Axel S. ontwerpt, produceert en verkoopt al vier decennia lang 
brilmonturen met duidelijke servicevoordelen voor de optiekvakhandel. 
“Het assortiment bestaat uit klassieke vormen, gecombineerd met 
nieuwe materialen en focust zich op verschillende doelgroepen. Het 
merk ontwerpt vaak ongebruikelijke, maar altijd draagbare brilmodellen 
met indrukwekkende kleurencombinaties. Axel S. staat voor kwaliteit en 
harmonie van vorm en functie. Een goed ontwerp moet er volgens het 
merk namelijk niet alleen goed uitzien, maar het moet ook goed passen.” 

TOEGANKELIJK
Nieuwsgierig geworden naar de collecties? Maak dan vrijblijvend 
een afspraak. Het team van ID4Eywear komt de collectie graag bij 
u presenteren. “Wij willen een toegankelijke partner zijn voor de 
zelfstandige opticien. Zo werken we bijvoorbeeld niet met minimale 
afnames. We bekijken samen met de opticien wat de mogelijkheden 
zijn en denken graag mee met onze partners.”

Volg ID4Eyewear op Instagram voor interessante updates! #id4eyewear

Meer informatie: ID4Eyewear
Tel. 085-0607310 | www.id4eyewear.nl | info@id4eyewear.nl

VonBogen

OVVO Optics

Paragraphe

https://www.id4eyewear.nl/
mailto:info@id4eyewear.nl
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K i n D e r B r i l l e n

Lafont STAAT BEKEND OM ZIJN 
LUXUEUZE, GERAFFINEERDE EN ELEGANTE 

KWALITEITSMONTUREN
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“WIST JE DAT LAFONT 

OOK KINDERBRILLEN 

ÉN BABYBRILLEN MAAKT?” 

IN 1923 OPENDE LOUIS LAFONT IN PARIJS ZIJN EERSTE 

OPTIEKZAAK. IN DE DAAROPVOLGENDE JAREN VOLGDEN NOG 

VIER OPTIEKWINKELS ONDER LEIDING VAN ZIJN ZOON PHILIPPE. 

SAMEN MET ECHTGENOTE LAURENCE ONTWIERP PHILIPPE BEGIN 

JAREN ’70 DE EERSTE EIGEN COLLECTIE. INMIDDELS HEEFT HET 

MERK, DAT BEKEND STAAT OM ZIJN LUXUEUZE, GERAFFINEERDE 

EN ELEGANTE KWALITEITSMONTUREN, ZIJN BESTAANSRECHT 

ABSOLUUT BEWEZEN. 

Toen het merk zijn intrede deed op de optiekmarkt, waren er nog 
geen kleurrijke en bijzondere monturen op de markt. Philippe en zijn 
vrouw Laurence brachten daar verandering in. Zij brachten kleur in de 
optiekbranche én doen dat nog steeds.

COMBINATIE VAN ONTWERP EN TECHNIEK
Het DNA van Lafont kan worden omschreven als een combinatie 
van ontwerp en techniek, die leidt tot stijlvolle frames. Het 
ontwerp van iedere bril begint met een blanco vel, waar inspiratie 
en kennis worden gecombineerd. Elke frame heeft daardoor zijn 
eigen ontwerp, patroon en kleuren. Ieder montuur is uniek.

INNOVATIE
Wat verder kenmerkend is voor Lafont, is de innovatiedrang. 
Het merk is vastberaden om continu te innoveren op het gebied 
van kleur en materialen. Dat, in combinatie met de productie in 
Frankrijk, heeft ervoor gezorgd dat het merk al meer dan veertig 
jaar succesvol is. Sinds de oprichting worden de producten in 
de Jura in Frankrijk geproduceerd en dat werpt vandaag de dag 
nog steeds zijn vruchten af.

KINDERBRILLEN
Lafont ontwerpt luxueuze en elegante monturen voor dames 
en heren, maar ook voor kinderen en zelfs baby’s. Wist je 
bijvoorbeeld dat ook de kinderbrillen nog steeds in Frankrijk 
gemaakt worden om de beste kwaliteit en service aan te kunnen 
bieden? Het merk staat namelijk voor een hoogstaande service 
en garantie omtrent kinderbrillen. 

KINDERBRIL HUGO WINT SILMO D’OR
Dat de kinderbrillen van Lafont bijzonder zijn, is ook bij de 
jury van de Silmo D’or niet onopgemerkt gebleven. Het model 
HUGO heeft namelijk de Silmo D’or gewonnen. HUGO is een 
vintage-getint kunststof montuur met flex-veren en is geschikt 
voor jongens vanaf zes jaar. Het model is verkrijgbaar in vier 
verschillende kleuren.

Ben je benieuwd naar de volledige collectie of wil je meer 
informatie ontvangen? Neem dan contact op met Patrick Van Eldijk, 
exclusief Sales agent voor Nederland, via +31 (0)6 46 09 15 81.

tel:+31 (0)6 46 09 15 81


SPLIT

BOCCA PALMA

SHIFT

ARMAN

FACE À FACE 
ONTDEKT DE KUNST VAN DECONSTRUCTIE EN 

GEEFT NIEUWE WINDRICHTING AAN 
VOORUITSTREVEND BRILLENMERK

Het team van ID4Eyewear staat altijd voor u klaar! 
Maak vrijblijvend een afspraak en wij komen de collectie bij u presenteren.

Tel. 085-0607310 | info@id4eyewear.nl | www.id4eyewear.nl

https://www.id4eyewear.nl/
mailto:info@id4eyewear.nl
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SPLIT

BOCCA PALMA

SHIFT

ARMAN

M o n t u r e n / z o n n e B r i l l e n

FACE À FACE 
ONTDEKT DE KUNST VAN DECONSTRUCTIE EN 

GEEFT NIEUWE WINDRICHTING AAN 
VOORUITSTREVEND BRILLENMERK

VOOR DEZE NIEUWE COLLECTIE ONTDEKT HET FACE À FACE DESIGN TEAM, GELEID DOOR ARTISTIEK DIRECTEUR PASCAL JAULENT, DE KUNST 

VAN DECONSTRUCTIE DOOR MET VERSNIJDING EN VERSCHUIVING COMPLEET NIEUWE MODELLEN TE CREËREN, DIE DIT VOORUITSTREVENDE 

BRILLENMERK EEN NIEUWE WINDRICHTING GEVEN.

Scherpe hoeken, zuivere sneden en opvallende randen kenmerken de 
nieuwe collectie. Nieuwe materialen en kleuren geven deze collectie zijn 
kracht: fluorescerende cocktails, mangroven, korstmossen, tropische groen en 
elektrisch blauw versterken de materialen.

SPLIT
Bij de SPLIT-monturen zijn de glazen weggesneden aan het eindstuk. De 
modellen zijn een optische illusie: omtreklijnen zijn omgedraaid, kleuren 
botsen en substantie en leegte zijn strak in evenwicht. Een vierkante vorm en 
een panto onthullen hun originaliteit in een nieuw spectrum van melkachtig 
blauw tegen blauwe granita veren. 

BOCCA PALMA
De warme en omhullende monturen binnen deze reeks zijn geïnspireerd op 
de architectuur van het Florida van de jaren ‘50 en lijken rechtstreeks uit een 
film te komen die langs het beroemde strand van Miami is opgenomen. De ‘art 
deco’-geest speelt samen met de bloemmotieven om geometrisch de natuur te 
evenaren. Een grote panto en een vierkante vorm met een vintage-spirit komen 
tot uiting in kleuren die doen denken aan een tijdperk van verfijnde cocktails. 

SHIFT
Innovatief en gedurfd: geïnspireerd door ruwe acetaatplaten die tijdens de 
fabricage aan elkaar zijn gelijmd, verrast dit montuur met een onverwacht 
offset montuurrand. Een gekleurd geometrisch blok rijst op uit de zijkant en 
creëert de SHIFT. Een vijfdelig scharnier, onovertroffen sculptuur en afwerking: 
deze stijlvolle bril is geperfectioneerd door Frans vakmanschap. Door het 
gepolijste oppervlak krijgt de bril een post-industriële esthetiek die wordt 
genuanceerd door de vloeiende rondingen. Het levendige kleurengamma is 
verkrijgbaar in een cat-eye panto en een cat-eye rechthoek.

ARMAN
Een zuivere, horizontale snede kenmerkt dit uitgesproken mannelijke design. 
Het model doet denken aan de kunstenaar Arman en zijn werk over accumulatie 
en speelt met een mix van materialen die met een mes lijken te zijn gesneden en 
opnieuw in elkaar zijn gezet om zichzelf opnieuw uit te vinden. De horizontale 
lijn wordt geaccentueerd door een gekleurd gedeelte dat doorloopt tot in de 
dikke veren, wat de rijkdom van het gebruikte materiaal benadrukt.

Meer informatie: 
Design Eyewear Group
Tel. +31 (0)79 -5938770
Info.nl@designeyeweargroup.com
www.designeyeweargroup.com

tel:+31 (0)79 -5938770
mailto:Info.nl@designeyeweargroup.com
https://www.designeyeweargroup.com/


Resultaten 
driejarige 
MiYOSMART 
vervolgstudie

1. Carly SY Lam, Wing Chun Tang, Paul H Lee, Han Yu Zhang, Hua Qi, Keigo Hasegawa, Chi Ho To. Myopia 

control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results 

of a 3-year follow-up study. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

2. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated 

Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. 

British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

Sterk bewijs dat de effectiviteit van de brillenglazen doeltreffend blijft bij het vertragen 
van myopie progressie bij kinderen.

HOYA Vision Care maakte de resultaten bekend van de driejarige klinische vervolgstudie naar 

MiYOSMART brillenglazen met gepatenteerde D.I.M.S.-technology (Defocus Incorporated Multiple 

Segments). De driejarige studie1, gepubliceerd in maart 2021 in het British Journal of Ophthalmology, 

werd uitgevoerd door het Center for Myopia Research van de Hong Kong Polytechnic University. Het  

is een vervolg op de tweejarige studie2 die eerder bewijs aantoonde van de effectiviteit in het vertragen 

van myopie progressie met gemiddeld 60% bij kinderen van 8-13 jaar.

De driejarige vervolgstudie die werd uitgevoerd bij 120 kinderen in Azië omvatte:

- 65 kinderen die bij de vorige studie ook MiYOSMART brillenglazen droegen.

- 55 kinderen die bij de vorige studie standaard enkelvoudige brillenglazen droegen  

  en na het tweede jaar overstapten op MiYOSMART brillenglazen.

Aan het einde van het derde jaar toonden de resultaten bij de groep kinderen die MiYOSMART brillenglazen 

droegen aan dat de vertraging van myopie progressie aanhield. Bij de groep kinderen die na het tweede 

jaar overstapten op MiYOSMART brillenglazen was er direct sprake van een significante vertraging. 

Meer informatie: https://info.hoyavision.com/nl/miyosmart-introductie

https://info.hoyavision.com/nl/miyosmart-introductie


B e D r i j f s n i e u w s

WOLF CONTINENTAL GMBH - HOUSE OF INDEPENDENT EYEWEAR 

UIT ERKELENZ NEEMT DE DISTRIBUTIE EN HERLANCERING 

VAN AMERICAN OPTICAL OVER IN DE REGIO'S DUITSLAND, 

OOSTENRIJK, ZWITSERLAND EN DE BENELUX.

Wolf Continental NEEMT 
DE DISTRIBUTIE EN HERLANCERING 
VAN AMERICAN OPTICAL OVER

American Optical werd in 2019 verkocht aan het Amerikaanse 
bedrijf Europa Eyewear / State Optical, gevestigd in Chicago. Europa 
Eyewear is een van de grootste distributeurs van brilmonturen op de 
Amerikaanse markt en produceert onder het merk State Optical eigen 
hoogwaardige brilmonturen.

DE BESTE GRONDSTOFFEN 
In 2020 werd de productiefaciliteit van American Optical in Chicago 
volledig herbouwd volgens de laatste kwaliteitsnormen. Zo worden 
voor de bril en het acetaat alleen de beste grondstoffen gebruikt die op 
de markt verkrijgbaar zijn. De klassiekers Original Pilot & General zijn 
kwalitatief herzien en de collectie is in zijn geheel uitgebreid. Er zijn nu 
meer iconen van de uitgebreide American Optical geschiedenis in het 
assortiment terug te vinden, waaronder de Saratoga, de zonnebril die 
John F. Kennedy ooit droeg. 

Vanuit het magazijn in Duitsland wordt de complete American 
Optical-collectie verkocht aan opticiens. Wolf Continental - House 
of Independent Eyewear verzorgt de vakhandel van opticiens in 
samenwerking met het eigen verkoopteam en de klantenservice voor 
de volgende merken in Nederland: American Optical, Frank Custom en  
ALF - Atelier de Lunetterie Français.

Meer informatie:
Wolf Continental

+49 2431 806580
info@wolf-continental.com

Sales Representative Nederland
Martin Carstensen

+49 151 42333450
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Resultaten 
driejarige 
MiYOSMART 
vervolgstudie

1. Carly SY Lam, Wing Chun Tang, Paul H Lee, Han Yu Zhang, Hua Qi, Keigo Hasegawa, Chi Ho To. Myopia 

control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results 

of a 3-year follow-up study. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

2. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated 

Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. 

British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

Sterk bewijs dat de effectiviteit van de brillenglazen doeltreffend blijft bij het vertragen 
van myopie progressie bij kinderen.

HOYA Vision Care maakte de resultaten bekend van de driejarige klinische vervolgstudie naar 

MiYOSMART brillenglazen met gepatenteerde D.I.M.S.-technology (Defocus Incorporated Multiple 

Segments). De driejarige studie1, gepubliceerd in maart 2021 in het British Journal of Ophthalmology, 

werd uitgevoerd door het Center for Myopia Research van de Hong Kong Polytechnic University. Het  

is een vervolg op de tweejarige studie2 die eerder bewijs aantoonde van de effectiviteit in het vertragen 

van myopie progressie met gemiddeld 60% bij kinderen van 8-13 jaar.

De driejarige vervolgstudie die werd uitgevoerd bij 120 kinderen in Azië omvatte:

- 65 kinderen die bij de vorige studie ook MiYOSMART brillenglazen droegen.

- 55 kinderen die bij de vorige studie standaard enkelvoudige brillenglazen droegen  

  en na het tweede jaar overstapten op MiYOSMART brillenglazen.

Aan het einde van het derde jaar toonden de resultaten bij de groep kinderen die MiYOSMART brillenglazen 

droegen aan dat de vertraging van myopie progressie aanhield. Bij de groep kinderen die na het tweede 

jaar overstapten op MiYOSMART brillenglazen was er direct sprake van een significante vertraging. 

Meer informatie: https://info.hoyavision.com/nl/miyosmart-introductie

tel:+49 2431 806580
mailto:info@wolf-continental.com
tel:+49 151 42333450
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p a r t n e r s h i p

IRONMAN VINDT IN GLORYFY DE IDEALE PARTNER: 
ONBREEKBARE SPORTBRILLEN VOOR TRIATLETEN

HET OOSTENRIJKSE GLORYFY UNBREAKABLE EYEWEAR IS OFFICIËLE 

EYEWEAR PARTNER VOOR IRONMAN THE NETHERLANDS. DE 

ONLANGS GETEKENDE OVEREENKOMST VAN DRIE JAAR, GELDT 

OOK VOOR DE TWEE TRIATHLON-EVENEMENTEN DIE IN 2021 IN 

NEDERLAND GEPLAND STAAN.

Rob Frambach, race director van IRONMAN The Netherlands, is zeer tevreden 
met de overeenkomst: “De triatleten moeten achtereenvolgens 1,9 kilometer 
zwemmen, 90 kilometer fietsen en ook nog een halve marathon van 21,1 
kilometer hardlopen. Daarmee vragen de atleten het uiterste van zichzelf. 
Zulke inspanningen kun je alleen leveren met de allerbeste uitrusting. 
Zoals een comfortabele sportbril die optimaal zicht garandeert en net zo 
onverwoestbaar is als de sporter zelf.”

SPORTIEVE KLANTEN
Wil je als optiekondernemer ook het beste voor je sportieve klanten? 
Marcel of Joris Vermeulen van gloryfy komen graag (coronaproof) bij 
je langs om de innovatieve kunststukjes van gloryfy te laten ervaren. 
Want reclame maken kan iedereen, maar er gaat niets boven zelf zien, 
voelen en ervaren.

PASSIE EN PERFECTIE
Vanzelfsprekend is ook Joris Vermeulen, agent van gloryfy Benelux, verguld met 
deze samenwerking. “Een evenement als IRONMAN is zuinig op zijn imago en 
kritisch in zijn partnerkeuze. Dat maakt ons trots. Voor gloryfy is IRONMAN 
het perfecte podium om onze kwalitatief hoogstaande brillen in het zonnetje 
te zetten. Triatleten staan bekend als gepassioneerd en perfectionistisch. Ze 
willen het beste om hun sportprestaties te verbeteren. Ons product past daar 
naadloos bij. Al moeten ze het uiteindelijk wel zelf doen natuurlijk!”

Het eerstvolgende IRONMAN-event in Nederland staat gepland op 1 
augustus 2021 in Maastricht en omgeving, de tweede zal van start gaan op 26 
september in de regio West-Friesland.

Meer informatie: gloryfy
Marcel Vermeulen: T 06-51576113

Joris Vermeulen: T 06-20450377
www.gloryfy.nl
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ANDY WOLF EYEWEAR LANCEERT MODEL 4771

M o n t u r e n

HET NIEUWE MODEL 4771 VAN ANDY WOLF EYEWEAR WORDT 

GEPRODUCEERD IN DE EIGEN FABRIEK IN DE FRANSE JURA EN IS 

EEN VROUWELIJKE AANVULLING OP DE WERELDWIJD POPULAIRE 

METALEN BRILLENCOLLECTIE.

KLEURENCOMBINATIES
De kleurselectie is een mix van bestverkochte kleurencombinaties. Deze 
modellen zijn met de hand beschilderd met contrasterende kleuren, zoals 
roségoud/zwart en goud/sober. Het kleurenpalet wordt aangevuld met een 
zomerse combinatie in grijsgoud met lichtturkoois. Het hoogtepunt is een 
nieuw kleurproces, dat al erg populair is bij de metalen bril met een groot 
profiel. Bij het verfproces wordt het model eerst in een basiskleur geverfd, 
daarna wordt er een tweede keer overheen geverfd en tenslotte wordt er met 
de hand een polijstmiddel aangebracht om de kleuraccenten weer naar voren 
te brengen. Dit uitgebreide proces vereist jarenlange ervaring, maar zorgt voor 
een bijzondere uitstraling.

Aangezien Andy Wolf Eyewear zijn eigen metalen monturen 100% in 
Frankrijk produceert, zijn ze door de onafhankelijke vereniging Pro France 
bekroond met de onderscheiding "Origine France Garantie".

Meer informatie:
Andy Wolf Eyewear
www.andy-wolf.com
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Precies vijf jaar geleden voegde Andy Wolf Eyewear prachtige metalen brillen 
toe aan de collectie. De Oostenrijkers hebben wederom hun smaak voor 
trends bewezen en zetten al in een vroeg stadium in op het materiaal metaal. 
Met het nieuwe model 4771 maken de Oostenrijkers weer een statement voor 
kleine gezichten. De geometrische vorm staat voor een eigentijds design en de 
afgeronde hoeken zorgen voor een interessante vrouwelijke look.

https://www.andy-wolf.com/
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C o l u M n  e r i K  s M i D t

Erik Smidt

HET SPREEKWOORD “VERTROUWEN KOMT TE VOET EN GAAT TE PAARD” IS BIJ VELEN VAN U DENK IK WEL 

BEKEND. IN DE HUIDIGE TIJD VAN DIGITAAL COMMUNICEREN LIJKT HET ME NOG LASTIGER VERTROUWEN OP 

TE BOUWEN EN TE BEHOUDEN. VELEN VAN ONS ZIJN INMIDDELS WEL GEWEND AAN HET COMMUNICEREN 

VIA ZOOM, TEAMS OF EEN ANDER DIGITAAL PLATFORM. KUN JE MET DEZE VORM VAN COMMUNICATIE 

VERTROUWEN NAAR ELKAAR KRIJGEN OF IS ELKAAR LIVE ONTMOETEN TOCH BELANGRIJK? 

Vertrouwen
Wellicht een goed voorbeeld is een bedrijf waarbij men, als collega’s, elkaar 
vertrouwen schenkt. Het is goed te weten op welke manier dit ontstaat. 
Naar mijn mening ontstaat vertrouwen niet in een vergadering of zakelijke 
bespreking, nee, juist in de tussenliggende tijd wordt het intermenselijk 
contact versterkt. Het gesprekje dat je hebt na een vergadering of tijdens een 
pauze lijkt vaak belangrijker te zijn voor het ontwikkelen van vertrouwen 
dan de zakelijke verhandeling tijdens de vergadering. Zeker als je elkaar 
nog niet zo goed kent, is persoonlijke belangstelling belangrijker dan een 
zakelijke uiteenzetting over hoe je bepaalde processen of uitdagingen aan 
zou moeten gaan in het werkveld.

Enige tijd geleden hebben wij als bedrijf geparticipeerd tijdens het OVN-
congres. Het congres kreeg, terecht, lovende feedback maar dat ging vooral 
over de inhoud en het educatief karakter. Voor een leverancier zijn juist 
de pauzes van belang omdat daar, via het intermenselijk en inofficieel 
karakter van de gesprekken, vertrouwen wordt gekweekt. Niet voor niets 
wordt vaak gezegd dat de meeste zaken in de kroeg of in de wandelgangen 
worden gedaan. U bent het ongetwijfeld met me eens dat zakendoen met 
elkaar niet alleen gaat over kille cijfers, maar vooral ook om het elkaar 
iets gunnen, om het vertrouwen in elkaar en het juiste met elkaar voor te 
hebben. Dit gevoel is niet te krijgen wanneer je naar een beeldscherm kijkt. 
Bovendien worden bij dit soort sessies enkel relevante zaken besproken en 
zogenaamde ‘small talk’ komt daarbij eigenlijk niet of nauwelijks voor. Mijn 
stelling is dat juist die communicatie, de kleine tussendoorgesprekjes die 
nergens over lijken te gaan, van het grootste belang zijn om tot een goed 
resultaat te komen. Vaak worden de beste ideeën daar geboren en liggen 
daar de oplossingen voor een lastig probleem.

Wellicht zult u zeggen dat vergaderingen op afstand veel efficiënter zijn 
en dat u het vertrouwen schenkt aan de participanten en dat u geen 
wantrouwen voelt bij deze gelegenheden. Het belangrijkste daarbij is dat, 
over het algemeen, de deelnemers van deze virtuele bespreking elkaar al 
kennen. In het normale leven was er al een band opgebouwd, waardoor 
je goed kunt communiceren tijdens het ‘beeldbellen’ en minder schroom 
voelt. Wanneer de mensen die aan dergelijke meetings meedoen volslagen 
vreemden voor elkaar zijn, zult u merken dat het veel lastiger wordt. 
Er zijn nog geen gesprekjes bij de koffiemachine geweest en nog geen 
wandelgangen belopen. Natuurlijk wordt er efficiënt gesproken over het 
gekozen onderwerp, maar mijn overtuiging is dat je meer van elkaar en je 
organisatie te weten komt als er daarnaast over andere zaken wordt gepraat 
en zoals u ongetwijfeld heeft bemerkt, gebeurt dit niet in online sessies.

Velen beweren dat het communiceren en het zakendoen blijvend is 
veranderd tijdens deze periode en sommigen beweren zelfs dat we elkaar 
niet meer hoeven te ontmoeten en dat kantoren niet bevolkt hoeven 
te worden om een bedrijf te laten functioneren. Uiteraard kunnen we 

een aantal zaken leren van de afgelopen tijd en zullen we meer online 
met elkaar communiceren. Voor elk klein dingetje is het immers niet 
noodzakelijk elkaar in levende lijve te ontmoeten. Ik ben er echter van 
overtuigd dat het opdoen van frisse ideeën, het ontwikkelen van vertrouwen 
en het samenwerken enkel gaat als je elkaar kent en dus hebt ontmoet. 
Deze ontmoeting moet echt zijn en niet met een scherm ertussenin, dat is 
mijn stellige overtuiging. Ook in uw werk is vertrouwen en het elkaar iets 
gunnen van groot belang. Uw klant gunt het u en u gunt uw leverancier 
iets. Gelukkig is contact daarbij van cruciaal belang, want daar kun je het 
verschil maken.

Ik gun u veel ‘live’ ontmoetingen.

ERIK SMIDT IS 
EIGENAAR VAN ERCON 

CONTACTLENZEN & 
CONSULTANCY. ERCON 

IS EEN LEVERANCIER VAN 
CONTACTLENZEN EN 

LEVERT AAN OPTICIENS, 
OOGARTS-PRAKTIJKEN EN 

AANPAS-INSTITUTEN.
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K o r t  n i e u w s

De pandemie heeft invloed op ons allemaal. Een goede hygiëne is niet meer weg te 
denken. Maar hoe zit dat met brillenglazen? ZEISS heeft hier nu een oplossing voor: 
ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV doodt 99,9% van de virussen en bacteriën 
op het brillenglasoppervlak.*
 
DE VOORDELEN
Betere hygiëne van het brillenglasoppervlak: De glazen fungeren als een schild en 
helpen het risico te verminderen dat virussen en bacteriën overleven op het oppervlak 
van het brillenglas.*
 
Meer bescherming: ZEISS brillenglazen met DuraVision AntiVirus Platinum UV 
bieden een volledige UV-bescherming tot 400 nm.
 
Esthetisch mooi. Krasvast. Gemakkelijk schoon: De coating heeft een lage reflectie en 
de minder zichtbare blauwe restreflex waar ZEISS om bekend staat. Daarnaast biedt 
het een hoge krasbestendigheid en is de coating gemakkelijk te reinigen.
 
ZEISS heeft een technologie ontwikkeld om zilver, dat al eeuwenlang bekend staat als 
antimicrobieel (antiviraal en antibacterieel) middel met een duurzame werking, als een 
extra eigenschap te integreren in de premium antireflectie coating. De antimicrobiële 
zilverionen (Ag+) zorgen voor een bewezen antivirale en antibacteriële interactie op 
het oppervlak van het brillenglas. DuraVision AntiVirus Platinum UV is beschikbaar 
op alle ZEISS Rx brillenglazen waarop nu DuraVision Platinum UV mogelijk is. 
Het is beschikbaar voor alle leeftijden, in alle ZEISS designs (m.u.v. DriveSafe en 
EnergizeMe) en in alle kunststof brillenglasmaterialen.

GETEST, BEWEZEN EN BESCHIKBAAR SINDS 13 APRIL 2021, DE NIEUWE BRILLENGLASCOATING ZEISS DURAVISION ANTIVIRUS PLATINUM UV. 

EEN EXTRA LAAG VAN VERTROUWEN VOOR EEN BETERE BRILLENGLAS HYGIËNE.

ZEISS BRILLENGLAZEN MET 
DURAVISION® ANTIVIRUS PLATINUM UV

 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
uw Sales & Product Advisor of met het Customer Care Center via 
076 30 35 444.
 
* Getest volgens ISO 21702:2019(E) voor omhulde virussen en getest volgens ISO 22196:2011(E) 

op gramnegatieve en grampositieve bacteriën. De doeltreffendheid is bewezen na 24 uur, zoals in 

de ISO-normen vastgelegd. **CGI-schild enkel ter illustratie. Het effect beperkt zich tot de grootte 

van het brillenglas.

Fijn samengestelde kleuren met een toon-op-toon-palet, waaronder Dark 
Royale met Midnight Blue-glazen, worden aangevuld met modellen in de 
kleur Pink Clay met Olive Green-glazen.

Meer informatie: 

Rob van de Waa
Tel. +31 (0)6 14862104
www.mykita.com

DE JAREN ZEVENTIG NOSTALGIE EN FUTURISTISCHE ELEMENTEN 

KENMERKEN DE STUDIO 12-COLLECTIE VAN MYKITA. DE COLLECTIE 

BESTAAT UIT KLASSIEKE PILOTEN EN NAVIGATOR MODELLEN MET 

EEN ASYMMETRISCH GLASONTWERP. DE ZONNEBRILLEN GEVEN 

EEN ONGEBRUIKELIJKE UITDRUKKING IN EEN ZEER DRAAGBARE EN 

MOEITELOZE STIJL.

MYKITA PRESENTEERT OPVALLENDE ZONNEBRILLEN

tel:+31 (0)6 14862104
https://www.mykita.com/


C a M p a g n e

OPTITRADE HERINTRODUCEERT 
DE OOGMEETWEKEN VAN 6 SEPTEMBER

 TOT 17 OKTOBER

U ontvangt, GRATIS, vijftig of honderd incentives van Blond Amsterdam 
en Talba (afhankelijk van het gekozen pakket) om aan uw consument te 

LAAT ZO SNEL MOGELIJK WETEN OF U GEÏNTERESSEERD BENT IN 
DEZE CAMPAGNE, DAN HEEFT OPTITRADE DE UNIEKE INCENTIVES 
OP TIJD IN HUIS!

OPTITRADE HEEFT EEN VROLIJKE CAMPAGNE ONTWIKKELD MET 

ALS THEMA ‘MET MINDER, GEEN GENOEGEN’ INSPELEND OP 

HET GEVOEL VAN DE CONSUMENT DIE NATUURLIJK MET MINDER 

ZICHT GEEN GENOEGEN NEEMT. UNIEK IN DEZE CAMPAGNE IS DE 

SAMENWERKING TUSSEN OPTITRADE, BLOND AMSTERDAM, TALBA EN 

DE LEVERANCIERS.

geven bij aankoop van een bril/contactlenzen. De incentive bestaat uit twee 
koffiemokken en twee theemokken, verpakt in een mooie shopper, met een 
brillenpoetsdoek en een spray. Natuurlijk volledig ontworpen in de herkenbare 
Blond stijl. Femque en Janneke, de eigenaressen van Blond Amsterdam, 
hebben een uniek ontwerp gemaakt dat alleen te verkrijgen is via deze 
campagne. Deze optieklijn zal niet in de winkel of online verkocht worden.

De campagne is gericht op zowel bril- als contactlensdragers. En u hebt de 
mogelijkheid om de Oogmeetweken via alle kanalen te communiceren met 
uw (potentiële) klanten via: direct mailing, e-mailing, huis-aan-huis, In App 
Advertising, social en in de winkel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marcom@optitrade.nl.

mailto:marcom@optitrade.nl
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TERUGBLIK OP EEN SUCCESVOLLE ONLINE EDITIE 
VAN HET OVN-CONGRES

OP 15 MAART VOND HET OVN-CONGRES 2021 ‘THE NEXT LEVEL’ PLAATS, WAAR TWEE BELANGRIJKE PIJLERS CENTRAAL STONDEN: DE LAATSTE 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS EN DE PRAKTISCHE TOEPASSING DAARVAN EN DE MANIER WAAROP WE DE ZORG ORGANISEREN. DIT JAAR WAS 

ER GEEN SPRAKE VAN VOLLE BRABANTHALLEN, MAAR VAN EEN DIVERS ONLINE PROGRAMMA, WAARMEE OVN ‘THE NEXT LEVEL’ GING. BIJNA 

1000 PROFESSIONALS HEBBEN HET DIGITALE CONGRES BIJGEWOOND EN WAREN ENORM ENTHOUSIAST. WE GAAN IN GESPREK MET GABRIËLLE 

JANSSEN, VOORZITTER BIJ OPTOMETRISTEN VERENIGING NEDERLAND (OVN), OVER HET EERSTE ONLINE OVN-CONGRES.

“We hebben maar liefst 4,7 sterren uit 5 als waardering van de deelnemers gekregen, 
daar zijn we ontzettend trots op”, aldus Gabriëlle. En terecht, want het congres 
was professioneel opgezet. Bezoekers konden eenvoudig tussen de verschillende 
‘zalen’ bewegen en met de sprekers in gesprek gaan. Het congres werd gestart met 
een interactieve talkshow waar verschillende prikkelende onderwerpen binnen het 
vakgebied aan de orde kwamen. Vervolgens vonden er in totaal zes inhoudelijke 
sessies plaats en werd er de diepte ingegaan voor verschillende onderwerpen zoals 
myopie controle, cornea aandoeningen, 'Artificial Intelligence', en nog veel meer. 
Daarnaast hebben negen bedrijven de laatste stand van zaken op het gebied van hun 
producten of diensten lezingen gegeven in de partnersessies. Kortom, een prikkelend 
en leerzaam programma. 

ONLINE, MAAR TOCH DICHTBIJ
Uit de vele positieve reacties bleek dat de deelnemers het congres ervaarden alsof 
ze er toch live bij waren. Iets wat volgens Gabriëlle één van de doelstellingen was. 
“We hebben allemaal dezelfde passie en die verbondenheid wilden we tijdens 
het congres uitstralen. Dat hebben we gedaan door de manier waarop er werd 
gesproken, zo probeerden onze sprekers de deelnemers er echt bij te betrekken. Ook 
hebben we een aantal van onze leden gevraagd om hun ervaringen te delen over hoe 
zij COVID-19 hebben ervaren het afgelopen jaar op professioneel gebied en hebben 
we aan Anton Verezen het erelidmaatschap en Rob Rosenbrand de OVN Award 
uitgereikt om het verengingsgevoel te creëren. Daarnaast probeerden we gedurende 
het hele congres de verschillende onderwerpen vanuit een positieve invalshoek te 
benaderen, want daar was iedereen naar ons idee wel aan toe.”

Ook de ‘netwerk roulette’ heeft absoluut bijgedragen aan het ‘live-gevoel’. Gabriëlle 
legt uit: “Tijdens deze roulette, waar je tijdens de pauzes aan deel kon nemen, 
werden de bezoekers random aan één van de andere aanwezigen gekoppeld voor 
een videochat. Na vijf minuten werd de chat gesloten en werd je aan iemand anders 
gekoppeld. Hier hebben we veel leuke reacties op gekregen!”

DE TOEKOMST
Gabriëlle is van mening dat er in de toekomst steeds vaker een 
beroep wordt gedaan op de digitale mogelijkheden. “Ik ben ervan 
overtuigd dat we in de toekomst steeds vaker fysiek en digitaal 
gaan combineren. Door deze pandemie zijn we erachter gekomen 
welke mogelijkheden het ook biedt en zijn er op het gebied van 
digitalisering ook kansen. Zo was het bij een fysiek OVN-congres 
niet mogelijk geweest om bepaalde sprekers aan ons programma toe 
te voegen, maar doordat de sessies digitaal plaatsvonden, hadden 
we die mogelijkheid nu wél. Natuurlijk is het onze wens om het 
volgende congres weer ‘gewoon’ fysiek te kunnen organiseren, in 
welke hoedanigheid dan ook, maar we zien veel mogelijkheden om 
digitale scholingen aan te blijven bieden naast fysieke scholingen. 
Gelukkig heeft het congres nu dankzij de digitale mogelijkheden 
alsnog plaats kunnen vinden.”

Dat het congres heeft plaatsgevonden, is volgens Gabriëlle van groot 
belang voor iedereen binnen het vak. “De gezondheidszorg is in 
beweging en de optometrie ook, daar moet je als oogzorgprofessional 
op in kunnen spelen. We hopen dat we onze deelnemers hebben 
meegenomen naar 'the next level', zodat ze klaar zijn om zich nog 
beter te positioneren in de oogzorgketen. Ik wil alle sponsoren, 
sprekers en vrijwilligers bedanken die ervoor gezorgd hebben dat het 
eerste online OVN-congres een succes is geworden!”
 
Meer informatie:
Optometristen Vereniging Nederland
Tel. +31 (0)88-071165
www.optometrie.nl 

tel:+31 (0)88-071165
https://www.optometrie.nl/
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DE NIEUWE collectie van Porsche Design: 
PERFECTE COMBINATIE TUSSEN DESIGN EN FUNCTIE

OP 26 APRIL VOND HET DIGITALE PERSEVENT VAN PORSCHE 

DESIGN EYEWEAR PLAATS, WAARIN AMBASSADEUR PATRICK 

DEMPSEY EN JAN BECKER, CEO VAN PORSCHE DESIGN, DE NIEUWE 

SAMENWERKING BESPRAKEN, DE NIEUWSTE INNOVATIES DEELDEN 

EN VRAGEN BEANTWOORDDEN. 

“Niet alleen zijn passie voor motorsport en Porsche maakt Patrick de ideale 
ambassadeur, maar ook zijn personaliteit en lifestyle vormt een perfecte match 
met de waarden van Porsche Design”, vertelt Jan Becker tijdens het digitale 
event. Patrick Dempsey weet uit eigen ervaring als gepassioneerd autocoureur 
hoe belangrijk helder zicht is achter het stuur en is dan ook trots om deel uit 
te maken van Porsche Design. Hij vertelt: “Wat mij zo aanspreekt in het merk 
is de combinatie tussen functie en design. Porsche Design Eyewear biedt 
precies wat ik zoek in een zonnebril. Zo spreekt de kwaliteit van de glazen 
mij erg aan, het gaat er tenslotte om dat je een goed zicht hebt. Daarnaast zijn 
de zonnebrillen van Porsche Design ultralicht, je voelt nauwelijks dat je een 
bril draagt. Die combinatie zorgt naar mijn idee voor de perfecte zonnebril.”

DE NIEUWE COLLECTIE
De combinatie tussen design en functie is volgens Porsche Design 
ontzettend belangrijk. Dit blijkt ook weer uit de nieuwe collectie voor de 
lente/zomer van 2021. In de nieuwe collectie wordt uitzonderlijke precisie 
gecombineerd met technologische innovatie. 

NEW ICONIC - P’8924
De nieuwe Iconic P‘8924 is beperkt tot 911 exemplaren. De creatie voor dit 
model kwam voort uit het idee om een ontwerp te maken dat eruitziet als een 
doorlopende lijn die met de hand is getekend. De rechte lijn aan de buitenkant 
vormt een perfect contrast met de kenmerkende, ronde lensvorm van het montuur, 
dat één geheel vormt en het montuur zo zijn technisch, futuristisch design geeft. 

HOOKS – P'8919 EN P'8920
Geïnspireerd door de iconische P‘8478, pikt Porsche Design een stijlelement 
op dat diep geworteld is in de geschiedenis van het merk: Hooks. Het 

merk transformeert de onmiskenbare lensfittingen naar de moderne tijd en 
introduceert twee nieuwe modellen: P'8919 en P'8920. Door de interactie 
van verschillende niveaus ontstaat een futuristisch ontwerp dat lichtheid en 
flexibiliteit garandeert dankzij de verwerking van dun vervaardigd roestvrij 
staal en oortips gemaakt van hoogwaardig kunststof RXP®.

LIQUID TITANIUM - P‘8923, P‘8386 EN P‘8387
Geïnspireerd door het elegante silhouet van de Porsche 911, geven de nieuwe 
modellen P‘8923, P‘8386 en P‘8387 een dynamische uitstraling en vormen ze 
een aanvulling op het assortiment van Liquid Titanium, dat ook de P‘8688 omvat. 
Driedimensionale, perfect gevormde zijkanten zorgen voor een samenspel van 
licht en schaduw, wat het vloeiende karakter van deze serie kenmerkt. 

FUSION - P‘8380 EN P‘8698
Het Fusion-concept combineert contrasten in vorm, materiaal en oppervlak. 
De klassieke vormen worden gekenmerkt door een hoog draagcomfort 
dankzij de lichtheid van het materiaal. 

Meer informatie: Rodenstock Benelux
Tel. +31 (0)50 5441441 | www.rodenstock.nl

P’8923

https://www.rodenstock.nl/
tel:+31 (0)50 5441441
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MULTIFOCALE DAGLENZEN IN EEN SLIM JASJE

DE NIEUWSTE MULTIFOCALE DAGLENS OP DE MARKT IS VERPAKT IN EEN SLIM JASJE. MIRU 1DAY UPSIDE MULTIFOCAL IS NAMELIJK VOORZIEN VAN 

SMART TOUCHTM TECHNOLOGIE ÉN NEURO ADAPTIVE DESIGN. SLIMME FEATURES ZORGEN VOOR EENVOUDIGERE HANDLING EN HYGIËNISCH 

LENSDRAGEN, MAAR OOK VOOR SNELLE GEWENNING AAN MULTIFOCALE LENZEN EN EENVOUDIGE AFWISSELING TUSSEN LENZEN EN BRIL.

Begin april heeft Menicon Miru 1day UpSide multifocal geïntroduceerd: het 
multifocale broertje van hun siliconen hydrogel daglens. Miru 1day UpSide 
wordt gemaakt van een hoog zuurstofdoorlatend, ultrazacht materiaal 
met extra lage modulus. Hierdoor ervaart de consument het comfort 
van hydrogel, maar wel de eenvoudige handling van siliconen, voor een 
optimaal comfort, de hele dag.

NEURO ADAPTIVE DESIGN
Miru 1day UpSide multifocal heeft een uniek Neuro Adaptive Design. 
Dit ontwerp zorgt voor een laag amplitudeverloop wat leidt tot vloeiende 
transitie tussen de verschillende zones. Voor consumenten betekent dit een 
snellere gewenning voor zowel nieuwe lensdragers als bestaande sferische 
lensdragers die leesondersteuning nodig hebben. Het Neuro Adaptive 
Design maakt het schakelen tussen bril en contactlenzen makkelijker 
dankzij een brede transitiezone.

“MIRU 1DAY UPSIDE MULTIFOCAL 

IS VOORZIEN VAN SMART TOUCHTM 

TECHNOLOGIE ÉN NEURO 

ADAPTIVE DESIGN”

SMART TOUCHTM TECHNOLOGIE
Alle Miru 1day UpSide lenzen zijn voorzien van Smart TouchTM technologie. 
Smart TouchTM technologie is ontwikkeld door te luisteren naar wat 
belangrijk is voor de contactlensdrager. Deze wil gezonde, schone lenzen 
en een eenvoudige handling. Onderzoek laat zien dat 80 procent van 
de lensdragers een eenvoudigere handling wil1. Van de multifocale 
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HOGE SUCCESRATIO 
In samenwerking met drie opticiens heeft 
Menicon Miru 1day UpSide multifocal bij 
consumenten getest. De resultaten hiervan zijn 
zeer positief. Zo wordt het nabijzicht beoordeeld 
met een gemiddelde van 7,9. Het vertezicht 
wordt beoordeeld met een gemiddelde van 
7,4 en het comfort wordt beoordeeld met een 
gemiddelde van 7,5. Het inzetten en uithalen 
met het Smart TouchTM systeem wordt beoordeeld 
met een gemiddelde van 8,5. En maar liefst 81 
procent van de testpersonen wil Miru 1day 
UpSide multifocal doordragen.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend 
contact opnemen met Menicon via 0591-610 640, 
info@menicon.nl of www.menicon.nl.

1 Online onderzoek Menicon over gebruikservaringen (n=300)
2 Menicon data on file

lensdragers zegt zelfs 92 procent dat ze hun lenzen 
weleens binnenstebuiten hebben gedragen2.

Smart TouchTM technologie lost al deze problemen op. 
In de blister is een is een zogenoemde ‘smart-zone’ 
aangebracht. De lens ligt hierdoor met de binnenzijde 
naar binnen in de blister. Om de lens in te zetten hoeft 
de binnenkant niet aangeraakt te worden. Dit zorgt niet 
allen voor extra hygiëne, maar ook voor gemak. De lens 
is op deze manier makkelijk op de vinger te zetten en 
de drager hoeft niet te controleren of de lens toevallig 
binnenstebuiten zit. Kortom, de lens is altijd meteen 
klaar om in te zetten. Daarnaast heeft de lens een 
Center Near design en is de lens verkrijgbaar in sterkte 
+5,00D t/m -10,00D in additie LOW. 

Eelko Bakker en Anton Hofstra 
van Post & Everaarts

Ferd van de Ven van 
FERD Zien & Horen

Els ten Berge van Iris Brillen

https://www.menicon.nl/
mailto:info@menicon.nl


www.kijksimpel.nl

https://www.kijksimpel.nl/
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KOMT U OOK NAAR 

Vision in Sports op 31 mei?
OP 31 MEI VINDT VISION IN SPORTS PLAATS, EEN EXCLUSIEVE EN 

GRATIS INKOOP- EN INSPIRATIEDAG IN LEUSDEN. HIER MAAKT U 

ONDER ANDERE KENNIS MET DE SERENGETI SPORT-COLLECTIE.

De partners van Bobo’s Eyewear worden op 31 mei uitgenodigd voor de 
corona-proof pop-up showroom. Deze is speciaal voor uw gemak en bovenal 
veiligheid opgezet voor de eerste inzage in de collecties van de (nieuwe) 
merken van Bobo’s Eyewear, waaronder Alba Optics, Bollé, Cébé, Goodr, 
Morel, Nike, Prego, Serengeti, Serengeti Sport, SPY+, Sunski en Uvex. Elk merk 
presenteert haar collectie in een eigen showroom op afspraak. Natuurlijk horen 
daar ook interessante acties bij. Een bezoek aan Vision in Sports is gratis voor 
inkopers en ondernemers uit de optiekbranche en de sportretail. Wilt u zich 
aanmelden voor deze dag? Stuur dan een e-mail naar info@ocbrabant.com met 
daarin uw naam en de naam van uw optiekzaak of scan de QR-code onderaan 
het artikel. U bent uitsluitend welkom op afspraak. 

SERENGETI SPORT-COLLECTIE
Een van de collecties die tijdens deze dag te bewonderen is, is de Serengeti 
Sport-collectie. Serengeti ontwerpt en ontwikkelt brillen om je te bevrijden. 
Het ontwerp, de kwaliteit en het comfort van de monturen en de superieure 
definitie van de glazen zorgen ervoor dat de drager de volledige controle 
houdt achter het stuur of gaspedaal, in de zon, sneeuw of lucht. Ook bij de 
Sport-collectie staan deze waarden centraal. De Serengeti Sport-collectie 
bevat het meest geavanceerde organic sportglas ooit: SPIRIT. Voorzien van de 
meest geavanceerde lenstechnologieën, Photochromic en Spectral Control®, 
en de ultieme antikras- en antireflectiebehandelingen, belichaamt SPIRIT 
ieders wens om de wereld op zijn meest inspirerende manier te ervaren. 
SPIRIT-glazen zijn twee keer lichter dan minerale glazen, waardoor de brillen 
perfect zijn voor buitenactiviteiten en ultiem comfort bieden. 

OATMAN – Model Oatman is een aanpassing van de populaire pilotenstijl 
met een platte bovenkant. Dit model is gemaakt van premium eco-nylon en 
is voorzien van het nieuwe SPIRIT-glas van Serengeti. Een gebruiksvriendelijk 
esthetisch ontwerp met veerscharnieren voor ultiem comfort; Oatman staat 
klaar om je mee te nemen op de meest avontuurlijke roadtrips.

WAKOTA - Vrouwelijk en casual met een hoekig ontwerp aan de 
bovenkant, Wakota is een eco-nylon frame uitgerust met veerscharnieren, 
wat zorgt voor een hoog draagcomfort. De SPIRIT-glazen maken deze retro 
vierkante vorm compleet.

De Sport-collectie van Serengeti is nu verkrijgbaar en geselecteerde modellen 
kunnen worden aangevraagd via Bobo’s Eyewear. Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met:

Bobo's Eyewear | Tel. +31 (0)73 6901777
info@bobos.nl | www.bobos.nl

U kunt ook direct een afspraak maken met uw vertegenwoordiger:

Henk Kolhoff | Accountmanager West
Tel. 06 - 551 448 92 | henk@bobos.nl

Jeffrey Veenendaal | Agent Noord
Tel. 06 - 5101 3074 | jeffrey@bobos.nl

Ralph van den Heuvel | Accountmanager Zuid
Tel. 06 - 551 448 93 | ralph@bobos.nl

OATMAN

WAKOTA

mailto:info@ocbrabant.com
tel:+31 (0)73 6901777
https://www.bobos.nl/
mailto:info@bobos.nl
mailto:henk@bobos.nl
mailto:jeffrey@bobos.nl
mailto:ralph@bobos.nl
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De monturen van de collectie Pearls worden gekenmerkt door een verrassende 
kleurenselectie: de tinten van de voorzijde contrasteren met de chromatische 
combinaties van de elementen die de veer samenstellen, waardoor elk 
montuur een object van echt hedendaags design wordt.

Meer informatie: 
Optical Supply
Tel. +31 (0)23 7920414
info@optical.nl
www.optical.nl

DE PEARLS-COLLECTIE VAN HET ITALIAANSE RES/REI IS GEÏNSPIREERD 

OP DE TIJDLOZE ELEGANTIE VAN DE PARELKETTING; EEN ONMISBAAR 

ACCESSOIRE IN DE GARDEROBE VAN ELKE DAME. DE PAREL IS HET 

HOOFDKENMERK VAN EEN COLLECTIE VAN RES/REI WAARIN DE 

MONTUREN EEN ICOON VAN STIJL EN ELEGANTIE ZIJN.

DE PEARLS-COLLECTIE VAN RES/REI STAAT VOOR 
EEN TIJDLOOS ICOON

Verfijning en functionaliteit vormen de kern van het seizoen. Door 
traditie en innovatie in evenwicht te brengen, wordt aandacht besteed 
aan elk detail.

Een strak vintage gevoel loopt door de hele collectie, inclusief 
elegante vormen en onderscheidende kleuren die het concept van 
alledaags gemak en veelzijdigheid versterken. De frames hebben een 
extreem lichte constructie, met een nieuwe combinatie van gemengde 
materialen aan de voorkant en dunne metalen veren. De nieuwe 
metalen vormen zijn geïnspireerd op de jaren ‘50, gedreven door 
nauwkeurige technische details en verfijning. 

Meer informatie:
Kering Eyewear
Keringeyewear.bnl@kering.com

HET HOOGSTE NIVEAU VAN VAKMANSCHAP EN CREATIEVE 

ONTWERPEN KOMEN SAMEN IN DE NIEUWE MONTBLANC 

EYEWEAR-COLLECTIE MET EEN SAMENGESTELDE REEKS 

OPVALLENDE ZONNEBRILLEN EN OPTISCHE MONTUREN.

VAKMANSCHAP EN CREATIEVE ONTWERPEN BIJ MONTBLANC

tel:+31 (0)23 7920414
mailto:info@optical.nl
https://www.optical.nl/
mailto:Keringeyewear.bnl@kering.com


mark’ennovy GEEFT DE 
HYDROGEL MAANDLENS EEN UPGRADE

DE CONTACTLENSWERELD ONTWIKKELT ZICH IN RAP TEMPO WAARBIJ VOORAL ZACHTE CONTACTLENS PRODUCENTEN ZICH STEEDS 

MEER RICHTEN OP DE OCULAIRE GEZONDHEID EN COMFORT. OOK MARK’ENNOVY RICHT ZICH OP DE BEHOEFTEN VAN DRAGERS EN DE 

ONTWIKKELING VAN ZACHTE LENZEN IN DE MARKT.

mark’ennovy heeft besloten om twee belangrijke verbeteringen aan te brengen 
in haar portfolio. De eerste is om alle maandelijkse en wekelijkse moulded 
lenzen te upgraden naar silicone hydrogel materiaal en het methafilcon-
productassortiment geleidelijk af te bouwen. De tweede verbetering is 
het toevoegen van een Klasse 1 UV-filter en blauwe handlingstint aan de 
populaire Saphir RX lens.

XTENSA SIHY
Xtensa SiHy is een maandlens van silicone-hydrogel die een uitstekend zicht, 
gezondheid en comfort biedt. Het silicone hydrogel materiaal heeft een 
uitstekende zuurstofdoorlaatbaarheid (119 Dk/t) met een klasse 1 UV-filter 
(blokkeert 90% van UVA en 99% van UVB). Xtensa SiHy is vanaf april 
verkrijgbaar in sferische en multifocale geometrieën en biedt u een ruime 
keuze aan opties voor myopie, hypermetropie, astigmatisme en presbyopie.

Bij het maken van de keuze welke contactlens het best overeenkomt met de 
vorm van het oog en de behoeften van de klant kunt u kiezen uit een standaard 
silicone hydrogel en de op maat gemaakte silicone hydrogel lenzen. Voor 
klanten met parameters die vallen binnen het bereik van standaardlenzen is 
de Xtensa SiHy een uitstekende eerste keuze. 

SPAHIR RX
Voor klanten die niet in de standaard range vallen kunt u overstappen naar 
de op maat gemaakte Saphir Rx, een silicone hydrogel met handlingstint en 
klasse 1 UV-filter, en een complete reeks van basiscurves en diameters. Deze 
uitgebreide keuze geeft u alle mogelijkheden om uw klant te helpen met een 
passende lens voor hun unieke ogen.

Het moulded methafilcon-portfolio (Xtensa, Jade en Seven), geproduceerd in 
Engeland, zullen naar verwachting tot 30 juni 2021 bestelbaar zijn. Echter, dit 
materiaal blijft te bestellen in de vorm van de Xtensa Rx en de Seven Rx die in 
Madrid worden gemaakt. De Xtensa Rx en Seven Rx hebben een uitgebreide 
reeks van geometrieën en sterktes zodat u uw klanten kunt blijven helpen met 
een methafilcon maand of week lens. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager:
Ellen van Dijk | Tel. +31 (0)6 11074878

René Zwanenburg | Tel. +31 (0)6 46347968
Rogier van Hage | Tel. +31 (0)6 12299026

klantenservice@markennovy.com

C o n t a C t l e n z e n
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“Het is nu meer dan een jaar geleden sinds het begin van de pandemie 
in Italië en helaas is de volksgezondheidssituatie nog steeds kritiek”, 
vertelde Vitaloni. “Het besmettingspercentage is nog steeds hoog en de 
varianten en de problemen met betrekking tot de productie en distributie 
van vaccins hebben voor extra problemen gezorgd. Internationale reizen 
zijn momenteel beperkt. Afgelopen oktober waren we optimistisch over de 
komende maanden, maar de realiteit blijkt heel anders te zijn. Beurzen zijn 
momenteel nog steeds verboden. We hebben daarom besloten niet langer 
te wachten en opnieuw een moeilijke beslissing te nemen, ingegeven door 
ons verantwoordelijkheidsgevoel jegens exposanten en bezoekers, omdat we 
geloven dat MIDO een evenement moet blijven dat opvalt in de wereld. Ons 
belangrijkste doel is om het internationale karakter van het evenement en de 
show zelf te beschermen, de brillenindustrie te promoten en te versterken en 
belangrijke zakelijke en ontmoetingsmogelijkheden te creëren.”
 
Over de volgende persoonlijke editie in februari zei Vitaloni: “MIDO 2022 
zal eindelijk een gelegenheid zijn om de wederopbouw, het enthousiasme 
en de energie te delen die we allemaal in gang willen zetten om een van de 
belangrijkste segmenten nieuw leven in te blazen. We besteden veel aandacht 
aan de evolutie van de pandemie en volgen voortdurend de behoeften 
van exposanten en bezoekers. Zodra het weer mogelijk is om persoonlijke 
evenementen te houden, zullen we natuurlijk niet aarzelen om dat te doen.”

GIOVANNI VITALONI, DE VOORZITTER VAN MIDO, KONDIGDE OP 22 MAART AAN DAT DE SITUATIE OP DIT MOMENT HET NIET TOESTAAT OM 

MIDO 2021 DOOR TE LATEN GAAN ZOALS GEPLAND. DE ORGANISATIE HEEFT ER DAAROM VOOR GEKOZEN OM DE BEURS ONLINE TE LATEN 

PLAATSVINDEN VAN 5 TOT 7 JUNI. DE FYSIEKE EDITIE VAN DE BEURS WORDT UITGESTELD TOT 2022, VAN 12 TOT 14 FEBRUARI.

MIDO VINDT ONLINE PLAATS

 
Meer informatie:
www.mido.com

Wat dit accessoire tot een juweel maakt, is het iconische Mother&Child 
embleem dat is verwerkt in de schakelketting. Een onmisbare toevoeging aan 
het luxe eyewear-assortiment. 

Meer informatie:

Marchon Eyewear 
Tel. 020 581 5000
benelux@marchon.com
www.marchon.com

ALS AANVULLING OP DE NIEUWE BRILLENCOLLECTIE VAN LANVIN 

DIE DIT JAAR DOOR MARCHON IS UITGEBRACHT, KOMT HET FRANSE 

COUTURE MERK MET EEN GLOEDNIEUWE EYEWEAR-KETTING. 

DIT UNIEKE JUWEEL IS ONTWORPEN ALS ACCESSOIRE VOOR DE 

MOTHER&CHILD EN SIGNATURE ZONNEBRILLEN EN OPTISCHE 

MONTUREN, EN KAN DANKZIJ DE HOLLE UITEINDEN VAN DE VEREN 

AAN DE MONTUREN WORDEN BEVESTIGD.

LANVIN INTRODUCEERT EYEWEAR-KETTING

https://www.mido.com/
mailto:benelux@marchon.com
https://www.marchon.com/
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M y o p i e

COOPERVISION SEC EN HET OOGFONDS STRIJDEN 
SAMEN TEGEN PROGRESSIEVE BIJZIENDHEID 

BIJ JONGEREN
OOGZORGSPECIALISTEN SLAAN ALARM: ERNSTIGE BIJZIENDHEID (MYOPIE) KOMT STEEDS VAKER EN OP STEEDS JONGERE LEEFTIJD VOOR. OOK 

DE MATE VAN BIJZIENDHEID WORDT STEEDS EXTREMER. KINDEREN DIE OP JONGE LEEFTIJD BIJZIEND ZIJN, LOPEN MEER RISICO OP VERVELENDE 

OOGPROBLEMEN OF OM SLECHTZIEND TE WORDEN. DAT WIL JE ALS OUDER/VERZORGER NATUURLIJK VOORKOMEN. ZICHT DAT EENMAAL 

VERLOREN IS GEGAAN, KAN NIET MEER WORDEN HERSTELD. COOPERVISION SPECIALTY EYECARE (SEC) MAAKT ZICH HIER SAMEN MET HET 

OOGFONDS HARD VOOR EN DE TWEE ORGANISATIES SLAAN DE HANDEN INEEN.

EIGEN BIJZIENDHEIDSCAMPAGNES MET HETZELFDE DOEL
Er is voorlichting nodig om bewustzijn en tijdige herkenning van myopie te 
vergroten. CooperVision SEC werkt al langer samen met het Oogfonds op 
het gebied van het bestrijden van het bijziendheidsprobleem bij kinderen. 
Eind maart 2021 is dat ook officieel vastgelegd door Alex Lamse, Managing 
Director bij CooperVision SEC en de nieuwe directeur van het Oogfonds 
Monique van Bijsterveld. De organisaties trekken samen op als het gaat om 
bewustwording creëren bij ouders/verzorgers en kinderen omtrent myopie en 
leren van elkaars expertise. Zowel CooperVision SEC als het Oogfonds heeft 
een eigen campagne, maar met hetzelfde doel: zorgen voor kinderogen en het 
voorkomen van oogaandoeningen op latere leeftijd. 

BIJZIENDHEIDSEPIDEMIE
Vooral veel dichtbij kijken en weinig buitenspelen veroorzaken steeds meer 
bijziendheid bij kinderen. Nu al is zo’n 25% van de dertienjarigen in Nederland 
bijziend2.  Doordat een kinderoog nog in de groei is, ontwikkelt de bijziendheid bij 
jongeren zich sneller. Als je op jonge leeftijd bijziend wordt, is de kans veel groter 
dat je later ernstige oogproblemen krijgt en slechtziend wordt. Tijdige controle 
is dus belangrijk. Daarbij is voorlichting aan ouders, kinderen en ook leraren 
essentieel. Naar verwachting is in 2050 maar liefst 50% van de wereldbevolking 
bijziend1. Onderzoekers spreken zelfs van een bijziendheidsepidemie. 

SCHOOLCAMPAGNE OVER 20-20-2 LEEFREGEL
Het Oogfonds roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen voor 
kinderen en jongeren die de gevolgen niet overzien en raadt aan om de 20-20-
2 leefregel voor gezonde kinderogen te hanteren. Zo werkt het: na 20 minuten 
dichtbij kijken (bijvoorbeeld op schermen), 20 seconden in de verte kijken en 
elke dag minstens 2 uur buiten zijn. De vitamine D en lichtintensiteit buitenshuis 
hebben een gunstig effect op het netvlies3. Om deze regel breed te verspreiden, is 
het Oogfonds op basisscholen de ‘Doe mee met 20-20-2’ campagne’ gestart. Het 
doel is dat leraren deze regel gaan verankeren tijdens het lesgeven en kinderen zo 
spelenderwijs gezonde ogen behouden. “Het is zo vanzelfsprekend dat je ogen 
het doen, dat je alles kunt zien. Maar zo vanzelfsprekend is dat helaas niet. Steeds 
vaker krijgen mensen, waaronder ook kinderen, te maken met slechtziendheid 
en dat terwijl het voorkomen kan worden. Dan is het toch logisch dat we dat we 
daar als Oogfonds alles aan doen? We hopen de ouders en leraren van Nederland 
te bereiken met onze boodschap en zo kinderogen gezond te houden. Alleen 

door samen te werken kunnen we ons doel bereiken”, vertelt Monique van 
Bijsterveld, directeur Oogfonds. 

OOGCHECKWEKEN ONLINE CONSUMENTENCAMPAGNE
In het verlengde van deze bewustwordingscampagne op scholen, 
organiseert CooperVision SEC samen met door hen tot Myopie Management 
Expert opgeleide contactlensspecialisten en optometristen de landelijke 
OogCheckWeken. Naast voorlichting is ook een juiste behandeling 
belangrijk als er sprake is van progressieve bijziendheid (myopie). Een 
gewone bril of ‘gewone’ lenzen geven weer scherp zicht, maar remmen 
het proces van bijziendheid niet. CooperVision SEC heeft als producent 
van maatwerk contactlenzen hiervoor speciale lenzen. Die kunnen zo 
nodig voor ieder kind op maat gemaakt worden. De Myopie Management 
Experts helpen ouders en kinderen bij het tijdig signaleren van bijziendheid. 
Voor informatie kunnen ouders en verzorgers terecht op www.ikkijkverder.
nl. Ook vinden ze daar het adres van de dichtstbijzijnde expert om een 
oogcheck voor hun kind te laten doen. 

“Door samen met het Oogfonds de strijd aan te gaan tegen het groeiende 
bijziendheidsprobleem onder kinderen, kunnen we nog meer ouders, 
verzorgers en kinderen bewust maken van het belang van goede oogzorg. Wij 
zoeken elkaar op in onze kennis en expertise, en versterken elkaar als het gaat 
om voorlichting geven over myopie. Vaak valt bijziendheid niet direct op, maar 
als het tijdig wordt herkend en beperkt kunnen ernstige oogproblemen worden 
voorkomen”, vertelt Alex Lamse, Managing Director CooperVision SEC.

Meer informatie
Oogfonds | www.oogfonds.nl | www.myopie-educatie.nl

CooperVision SEC | www.procornea.nl/myopie-management

Scan de QR-code voor meer informatie over myopie management. 

Referenties:
1 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and 
Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42. 
2 NOS.nl Kwart 13-jarigen bijziend, onderzoekers waarschuwen voor telefoongebruik. Jun, 2018. 
3 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. 
Ophtalmology 2008.

Alex Lamse en Monique van 

Bijsterveld ondertekenen 

samenwerkingscontract

https://www.oogfonds.nl/
https://www.myopie-educatie.nl/
https://www.procornea.nl/myopie-management
https://nos.nl/
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i n t e r V i e w

SPECSTACULR™, EEN VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD REINIGGINGSSYSTEEM VOOR OPTISCHE MONTUREN EN ZONNEBRILLEN, IS NOG NIET OP DE 

MARKT VERKRIJGBAAR MAAR IS TOCH AL EEN SUCCES. IN DE VORIGE EDITIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN SPRAKEN WE MET CEO GÈRALD 

BELEMANS EN COO/CFO ERIC SMULDERS OVER DIT INNOVATIEVE PRODUCT EN INMIDDELS HEEFT EEN GROOT AANTAL OPTICIENS IN NEDERLAND 

EN BELGIË AL EEN PRE-ORDER GEPLAATST. ZIJ ZIJN VERZEKERD VAN EEN VAN DE EERSTE EXEMPLAREN VAN SPECSTACULRTM.

SPECSTACULR™ richt zich op het probleem dat elke brillendrager kent: een 
beperkt of belemmerd zicht door vieze glazen. “Goed zicht is ontzettend 
belangrijk. Ik denk dat iedereen zich ergert aan vieze brillenglazen. Je kunt 
je (zonne)bril natuurlijk schoonmaken met een brillendoekje, maar deze 
handeling levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Als je een bril 
schoonmaakt met een brillendoekje, ben je namelijk afhankelijk van hoe 
schoon het doekje is, hoe lang je poetst en voornamelijk welke beweging je 
maakt. Daarnaast is het soms niet handig of überhaupt niet mogelijk om deze 
handeling uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens het autorijden”, aldus Gèrald.

HOE HET WERKT
Om het probleem van vieze glazen voor eens en voor altijd op te lossen, 
hebben Gèrald en Eric SPECSTACULR™ opgericht. “SPECSTACULR™ is een 
volledig automatische reinigende brillenkoker die alle soorten (zonne)brillen 
en alle soorten brillenglazen kan schoonmaken. Het product is eenvoudig in 
gebruik en maakt de bril in slechts vijfenveertig seconden veilig schoon, zonder 
warmte en zonder vocht. En het belangrijkste: het resultaat is altijd consistent”, 
aldus Eric. Gèrald vult aan: “Daarnaast is de brillenkoker ook schokbestendig, 
waardoor de (zonne)bril altijd veilig zit opgeborgen, waar je ook bent.” 

SPECSTACULR™ NU AL EEN GROOT SUCCES IN 

Nederland en België 

“SPECSTACULR™ IS EEN VOLLEDIG 

AUTOMATISCHE REINIGENDE 

BRILLENKOKER DIE ALLE SOORTEN 

(ZONNE)BRILLEN KAN SCHOONMAKEN”

Op de vraag hoe het schoonmaakproces precies in zijn werk gaat, antwoordt Eric: 
“De gebruiker plaatst de (zonne)bril in de brillenkoker en duwt op de vierkante 
RTM knop. Vervolgens wordt het reinigingssysteem in werking gezet, waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van warmte, vocht of chemicaliën. Na vijfenveertig 
seconden gaat de oplichtende turquoise R™ knop uit en kan de drager de bril uit 
de brillenkoker halen en beschikt hij of zij per direct over een helderschone bril. 
Kortom, de drager heeft binnen enkele seconden plezier van een perfect zicht 
zonder daar extra of meerdere handelingen voor te hoeven verrichten.” 

HERHAALAANKOOP 
SPECSTACULR™ kan een bril 1500 keer reinigen, waarna de Cleaningcartridge 
vervangen moet worden. Iets wat een voordeel biedt voor de opticien. 
“Wanneer de Cleaningcartridge vervangen moet worden, zal de klant naar de 
opticien gaan voor een nieuwe Cleaningcartridge, dit wordt overigens duidelijk 
via de vierkante R™ knop tijdig aangegeven. SPECSTACULR™ stimuleert 
daarmee niet alleen een herhaalaankoop, maar biedt ook de mogelijkheid tot 
cross-selling en eventuele nieuwe/extra aankopen”, vertelt Gèrald.
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ONDERSCHEIDENDE FACTOR
Ook biedt SPECSTACULR™ een onderscheidende factor voor de opticien. Eric 
legt uit: “Het is voor een opticien belangrijk om je klanten te blijven inspireren. 
Innoveren is daarbij een essentiële factor. Met SPECSTACULR™ biedt je écht 
iets nieuws aan en het is ook nog eens een verlengstuk met betrekking tot de 
(zonne)brillen branche, hiermee kun je je daadwerkelijk onderscheiden van 
je concurrenten.” Gèrald vult aan: “Als opticien wil je natuurlijk een bril of 
zonnebril aanbieden die perfect past bij de uitstraling en de persoonlijkheid van 
de drager. Maar het belangrijkste is dat het montuur of de zonnebril zorgt voor 
een perfect zicht. De juiste oogzorg en de kwaliteit van de glazen zijn dan ook 
ontzettend belangrijk. Wij zijn echter van mening dat het onderhouden van de 
bril, en daarmee dus ook de zorg voor de ogen, minstens zo belangrijk is en dit 
wordt versterkt met de juiste begeleiding, het juiste advies en niet te vergeten 
de voor- en nazorg. Iedereen wil toch altijd kunnen genieten van een rustig en 
perfect zicht? Met SPECSTACULR™ biedt de opticien zijn of haar klanten deze 
extra en aanvullende mogelijkheid. Door de brillenkoker al tijdens het juiste 
advies aan de klanten aan te bieden, laat de opticien zien dat hij of zij de klant 
écht de allerbeste service en het allerbeste zicht wil bieden, altijd en overal.”

MARKETINGONDERSTEUNING
SPECSTACULR™ denkt mee met de opticien. Eric legt uit: “De eerste 
brillenkokers worden rond november geleverd, maar voor die tijd kan de 
opticien zijn of haar (potentiële) klanten wel al kennis laten maken met 
SPECSTACULR™. Wij willen de opticien hier graag in ondersteunen door 
verschillend beeld- en videomateriaal aan te bieden dat in de winkel of op 
social media geplaatst kan worden.” Gèrald voegt daaraan toe: “En zodra de 
opticien het product in zijn of haar zaak heeft, kunnen we deze ondersteuning 
blijven bieden. We willen graag meedenken met onze klanten om het product 
onder de aandacht te brengen bij de consument. Uiteindelijk willen we niets 
liever dan dat de doorverkoop in de winkel succesvol is en dat onze klanten 
én de consumenten tevreden zijn.” 

PRE-ORDER
Als je meer informatie wilt ontvangen of de brillenkoker zelf wilt ervaren, 
dan komen Gèrald en Eric graag bij u langs om u kennis te laten maken met 
SPECSTACULR™. Ook is het mogelijk om al een pre-order te plaatsen op 
de website www.specstaculr.com. “Verschillende opticiens hebben al een 
bestelling geplaatst. Om er zeker van te zijn dat u een van de eerste bent die 
SPECSTACULR™ in huis heeft, kunt u een pre-order plaatsen op onze website!” 

Meer informatie:
VIPSQUARE BV
SPECSTACULR™
Tel. 085-4823000
info@vipsquare.nl
info@specstaculr.com
www.specstaculr.com

Eric Smulders en Gèrald Belemans

https://www.specstaculr.com/
mailto:info@vipsquare.nl
mailto:info@specstaculr.com
https://www.specstaculr.com/
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i n t e r i e u r

De basis wordt gevormd door horizontale spijlen in de gewenste 
plankbreedte, die zijn voorzien van connectoren. Basisframes voor 
het lagere niveau worden op de connectoren geplaatst. Dit wordt 
gevolgd door verdere halve frames voor de volgende niveaus, die 
worden toegevoegd aan de volgende horizontale balken totdat 
de gewenste hoogte is bereikt. Het rekkensysteem kan vervolgens 
worden uitgerust met een breed scala aan componenten om 
individuele en steeds veranderende productdisplays te creëren.

OVER [CONCEPT-S]
Al meer dan dertig jaar ontwikkelt het Duitse bedrijf in de 
buurt van Stuttgart presentatiesystemen en winkelinrichtingen 
voor voornamelijk optiekwinkels en audiciens, maar ook voor 
sportwinkels, de horloge- en sieradenindustrie en de textielhandel. 

Meer informatie: [concept-s]
Tel. +49 7181 99371 0 | www.concept-s-design.com

CAROLINE IS EEN NIEUW REKKEN- EN PRESENTATIESYSTEEM VAN [CONCEPT-S] DAT INDRUK MAAKT MET ZIJN FILIGRAAN DESIGN VAN DUNNE STALEN 

PROFIELEN. DANKZIJ DE MODULAIRE OPBOUW KUNNEN TALLOZE INDIVIDUELE COMBINATIES IN HORIZONTALE EN VERTICALE UITLIJNING WORDEN 

SAMENGESTELD. DOOR ZIJN VARIABILITEIT IN HOOGTE EN BREEDTE IS HIJ PERFECT VOOR ETALAGES, ALS ROOMDIVIDER, MEUBEL MIDDEN IN EEN RUIMTE 

OF ZELFS VOOR WANDPRESENTATIES. EN HET MOOISTE IS: JE HEBT GEEN GEREEDSCHAP NODIG OM HET IN ELKAAR TE ZETTEN. 

CAROLINE: EEN NIEUW REKKEN- EN 
PRESENTATIESYSTEEM VAN [CONCEPT-S]

https://www.concept-s-design.com/
tel:+49 7181 99371 0
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i n t e r V i e w

CHAYENNE OPENT NIEUWE OPTIEKZAAK 

in Gorinchem

Chayenne begon negen jaar geleden bij een optiekzaak, eveneens in 
Gorinchem, en volgde de opleiding tot opticien. “Nadat ik was afgestudeerd 
en de nodige ervaring had opgedaan, vond ik dat het tijd werd voor een 
nieuwe stap. Zodoende ben ik mijn eigen optiekzaak gestart.” Op de vraag 
waar de naam voor haar bedrijf vandaan komt, antwoordt Chayenne: 
“Gorinchem wordt ook wel de Bliekenstad genoemd, vandaar de keuze om 
mijn zaak Bliek Optiek te nomen.” 

VEELZIJDIG 
Chayenne heeft vanaf het moment dat ze met het optiekvak in aanraking 
kwam al het doel gehad om ooit een eigen zaak te starten. “Ik heb altijd al de 
ambitie gehad om ooit voor mezelf te beginnen, maar ik was me er natuurlijk 
wel van bewust dat ik daarvoor de nodige kennis en ervaring moest opdoen. 
Het is natuurlijk niet niks om een eigen zaak te runnen.” Op de vraag wat 
haar zo aanspreekt in het vak, antwoordt ze: “Het leukste aan de optiek vind 
ik dat het erg veelzijdig is. Het is een combinatie van zorg, mode en techniek. 
Het is belangrijk dat een bril er mooi uit ziet en dat het perfect past bij de 
persoonlijkheid van de drager, maar het gaat uiteindelijk om het zicht. Goede 
oogzorg is dan ook ontzettend belangrijk en staat centraal bij Bliek Optiek.”

SERVICE EN PERSOONLIJKE AANDACHT
Chayenne staat op dit moment samen met Linda, een derdejaars 
optiekstudente, in de zaak. “Ik doe alles zelf, van de metingen van de brillen 
en lenzen tot het inkopen van de monturen en het slijpen van de glazen. Ik 
vind het juist leuk om me met alle aspecten van het vak bezig te houden en 

ONGEVEER NEGEN JAAR GELEDEN KWAM CHAYENNE DE WAARD-VAN 

MEEUWEN IN AANRAKING MET HET OPTIEKVAK. EEN ‘MATCH MADE IN 

HEAVEN’ KUN JE WEL STELLEN, WANT HAAR PASSIE VOOR OPTIEK IS 

ALLEEN MAAR GROTER GEWORDEN. SINDS 6 APRIL IS ZE EIGENARESSE 

VAN HAAR EIGEN OPTIEKZAAK, GENAAMD BLIEK OPTIEK IN GORINCHEM. 

WE GAAN MET CHAYENNE IN GESPREK OVER HAAR NIEUWE ZAAK.

de klant op alle vlakken te kunnen helpen. Service en persoonlijke aandacht 
staat bij mij hoog in het vaandel, de klant is koning. Als een klant tevreden 
de deur uit gaat, dan ben ik ook tevreden.” 

BREED ASSORTIMENT 
Bliek Optiek focust zich op een breed publiek. “We focussen ons op 
volwassenen én kinderen. Iedereen is welkom voor goede oogzorg, een 
nieuw montuur of contactlenzen. Het assortiment bestaat uit zonnebrillen, 
kinderbrillen en sportbrillen. Het assortiment is veelzijdig, van klassiek tot 
trendy, en biedt voor ieder wat wils.”

De opening vond plaats gedurende de coronacrisis. Er was dan ook geen 
sprake van een grote opening. “Helaas kon ik de opening niet groots vieren, 
maar het is niet anders. Gelukkig zijn we gewoon geopend en kunnen we 
klanten verwelkomen. De afgelopen weken zijn ontzettend goed bevallen, 
dus ik kijk met enorm veel plezier uit naar de toekomst!”

Meer informatie: Bliek Optiek
Tel. 0183-764880 | www.bliekoptiek.nl

https://www.bliekoptiek.nl/
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K i n D e r B r i l l e n

Lookkino: AL DECENNIALANG 
EEN BEGRIP IN KINDERBRILLEN

WIE KINDERBRILLEN VERKOOPT, KENT ONGETWIJFELD HET ITALIAANSE MERK LOOKKINO. AL SINDS DE JAREN NEGENTIG HÉT A-MERK VAN 

BRILMODE.NL VOOR KINDEREN TOT EEN JAAR OF TIEN. WAT ONDERSCHEIDT DIT ITALIAANSE MERK, EEN SAMENVOEGING VAN ‘LOOK’ EN 

‘BAMBINO’, DAT EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR IS BIJ HET LEUSDENSE BRILMODE.NL BY OSINGA?

ONTWERP OP MAAT
In tegenstelling tot veel andere merken, waar eerst een collectie wordt 
geproduceerd, heeft Brilmode.nl direct invloed op de nieuwe collecties. 
Sterker nog: veel Lookkino kinderbrillen begonnen ooit als schets op 
het bureau van eigenaar Mark Osinga. Nog steeds heeft het team van 
Brilmode.nl veel invloed op het ontwerp en de kleuren van de populaire 
kinderbril. De vertegenwoordigers fungeren als ‘oren van de optiek’. Tips en 
aanbevelingen die zij onderweg opvangen, worden geregeld meegenomen 
in collectie meetings. Op die manier hebben opticiens in feite direct 
invloed op nieuwe collecties.

SNEL SCHAKELEN
Nog een groot voordeel is de korte lijn die Brilmode heeft met de fabriek 
in Italië. In praktijk kunnen wensen uit de markt met een simpele schets al 

binnen twee dagen leiden tot een tekening en al heel snel tot een sample. 
Wanneer die aan de eisen voldoet, kan het direct in productie. Op deze 
wijze kan Lookkino altijd inspelen op het actuele modebeeld en de laatste 
trends. Het komt zelfs geregeld voor dat een nieuwe collectie in Italië zo 
goed aanslaat, dat deze ook in productie wordt genomen voor andere 
Europese landen.

EIGEN FOTOSHOOTS
Sinds enkele jaren wordt het promotiemateriaal, gratis beschikbaar voor 
opticiens, in Nederland geproduceerd. Met eigen fotomodelletjes zijn er 
gedurende het jaar fotoshoots ‘gewoon in de buurt.’ Zo werden onlangs 
nog opnames gemaakt op een skatebaan in Amersfoort. De resultaten – zie 
de foto’s bij dit artikel – zijn gratis en in hoge resolutie te downloaden op 
www.brilmode.nl.

https://brilmode.nl/
https://brilmode.nl/
https://www.brilmode.nl/
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SPECIAAL VOOR JONGE KINDEREN
Wat vinden kleine kinderen (tot een jaar of tien) belangrijk? Een nieuwe 
kinderbril moet lekker zitten, het liefst vrolijke kleurtjes hebben en ook een 
beetje stoer zijn. Ouders vinden het daarbij wel prettig dat de bril tegen 
een stootje kan. Lookkino voldoet aan alle eisen. De hippe kwaliteitsbrillen 
zijn oersterk, dus ideaal voor spelende kids. Een extra voordeel is de brede 
collectie. Niet alleen qua modellen, maar zeker als het gaat om maatvoering. 
Vrijwel alle maten zijn leverbaar. Vanaf het moment dat een klein kind een 
bril kan dragen, is er een passende Lookkino beschikbaar.

“LOOKKINO BEWIJST DAT 

KINDERBRILLEN ALLESBEHALVE 

KINDERACHTIG ZIJN”

COLLECTIE 2021
De Lookkino-collectie voor 2021 is ontworpen voor stoere jongens en meiden. 
De mooie en sterke frames in frisse kleuren sluiten helemaal aan op het 
modebeeld van dit moment. Net als voorgaande collecties bewijst Lookkino 
dat kinderbrillen allesbehalve kinderachtig zijn. Sterker nog, de monturen 
in de nieuwe collectie doen niet onder voor 'volwassen exemplaren'. Hip, 
trendy en vrolijke kleurtjes, maar ook vintage modellen maken de collectie 
2021 een ideale mix die in geen enkele optiekzaak misstaat.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.brilmode.nl. U kunt hier de 
complete collectie online bekijken en ook bestellen. U kunt uiteraard ook 
contact opnemen met uw vertegenwoordiger of even bellen naar Brilmode.nl 
by Osinga op 033-4948962.

https://www.brilmode.nl/


Multifocale lenzen met Neuro Adaptive Design

Door de innovatieve verpakking hoeft de buitenkant van de lens niet aangeraakt te worden. 
Dragers wennen snel aan het slimme ontwerp van de lens, door de natuurlijke overgangen 

tussen de kijkafstanden.

Voor meer informatie over onze lenzen,  
neem eens contact met ons op:  

0591-610 640, info@menicon.nl of www.menicon.nl

Eenvoudig lensaanpassen doet u met 
onze online Multifocal Calculator:

multifocal.meniconcalculator.com

Premium siliconen hydrogel multifocale daglenzen 
met Smart TouchTM technologie voor eenvoudige en 

hygiënische handling.

NIEUW

https://www.menicon.nl/
mailto:info@menicon.nl
https://multifocal.meniconcalculator.com/
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Eschenbach Eyewear VIER KEER BEKROOND 
MET RED DOT AWARDS 2021 VOOR HOGE 

ONTWERPKWALITEIT

DE INTERNATIONALE JURY HEEFT VIER MODELLEN BEKROOND MET DE "RED DOT" AWARD, DIE STAAT VOOR HOGE DESIGNKWALITEIT. IN TOTAAL 

HEBBEN NEGEN ESCHENBACH-MODELLEN DE AFGELOPEN VIJF JAAR DE RED DOT-PRIJS ONTVANGEN. DRIE MERKEN MET IN TOTAAL VIER MODELLEN 

WISTEN DE JURY OPNIEUW TE OVERTUIGEN.

De Red Dot Awards voor 2021 gingen naar de merken BRENDEL eyewear, 
TITANFLEX en MINI EYEWEAR, waarvan de laatstgenoemde zelfs een 
dubbele overwinning behaalde. De volgende drie monturen en een zonnebril 
werden bekroond:

BRENDEL EYEWEAR: MODEL 902351
Het klassieke panto-model straalt geaccentueerde vrouwelijke elegantie uit 
met zijn facetgeslepen oogrand van het hoogste vakmanschap. Een edele 
combinatie van glanzend goud, het beste roestvrij staal en transparant 
acetaat in een warme tint, die de bovenste lijn benadrukt. Het slanke, 
geïntegreerde veerscharnier, dat het design compleet maakt, zorgt voor het 
bekende draagcomfort.

TITANFLEX: MODEL 820875
De integratie van de functionele TITANFLEX-zones in het futuristische 
totaalconcept lijkt hier vanzelfsprekend. Het front accentueert de moderniteit 
en persoonlijkheid van de brildrager. Wat verder kenmerkend is voor het 
model, zijn de sportieve, vloeiende roestvrijstalen veren. 

MINI EYEWEAR: MODELLEN 747020 EN 743012
Deze twee modellen van het merk MINI EYEWEAR uit de huidige collectie 
wisten de jury van de Red Dot Awards 2021 te overtuigen en wonnen elk 

een prijs. Het vrouwelijke Clubmaster van acetaat en roestvrij staal wordt 
gekenmerkt door een hoog geplaatste brug, opvallende toplijn en brede 
scharnieren. Op de met zilver gespiegelde nylon zonnelenzen kun je het 
gelaserde MINI wing-logo op de linker lens zien, dat ook te vinden is op de 
met de hand gepolijste ronde uiteinden van de veren.

Model 743012 overtuigt met tal van argumenten. De oversized vierkante 
vorm van acetaat met een klinknageldesign valt op dankzij de unieke 
laminering aan de voorkant en het nylor aan de onderkant van het 
montuur. Het iconische MINI wing-logo siert ook de karakteristieke ronde 
oortips van dit model.

Meer informatie:
Eschenbach Optik
Tel. +31 (0)50 5412500
www.eschenbach-optik.com

BRENDEL eyewear: model 902351

MINI EYEWEAR: model 747020

TITANFLEX: model 820875

MINI EYEWEAR: model 743012

tel:+31 (0)50 5412500
https://www.eschenbach-optik.com/
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Bausch + Lomb 
LEGT DE FOCUS OP DE ONDERSTEUNING 

VAN DE OPTICIEN

NA 37 JAAR NAM PROFESSIONAL RELATIONS MANAGER ROB ROSENBRAND AFSCHEID VAN BAUSCH + LOMB. ROB WORDT NIET 

DOOR ÉÉN, MAAR DOOR TWEE NIEUWE PROFESSIONAL RELATIONS MANAGERS OPGEVOLGD: HARRY DICKHOFF EN TIJL VAN MIERLO. 

MET DEZE BENOEMINGEN GEEFT BAUSCH + LOMB AAN DAT ONDERSTEUNING VAN DE OPTICIEN, ZOWEL VAKINHOUDELIJK ALS OP 

HET GEBIED VAN PRAKTIJKMANAGEMENT, EXTRA AANDACHT ZAL KRIJGEN. WE GAAN MET HARRY EN TIJL IN GESPREK OVER HUN 

NIEUWE FUNCTIE EN DE PLANNEN VAN BAUSCH + LOMB.

Per toeval, via een televisieprogramma, ontstond bij Tijl de passie 
voor het optiekvak. “Ik zag een televisieprogramma over een in sterkte 
verstelbare bril voor derdewereldlanden. Ik raakte gefascineerd door 
de fysische optica achter deze bril en besloot om er mijn eindwerk 
over te schrijven op de middelbare school. Daar is mijn liefde voor 
optiek ontstaan. Ik heb me hierna ook meteen ingeschreven voor de 
opleiding Optiek en Optometrie aan de Odisee Hogeschool in Brussel, 
waar ik nu ook lesgeef als docent contactologie.” Naar eigen zeggen 
ligt zijn hart bij contactlezen. Tijl is dan ook enorm blij met zijn stap 
naar Bausch + Lomb. “Het is een eer om bij een bedrijf aan de slag te 
gaan met zo’n rijke geschiedenis en zulke innovatieve producten en 
een bedrijfsfilosofie waar ik mezelf volledig in kan terugvinden.” 

Ook Harry heeft, hoe kan het ook anders, een enorme passie voor 
optiek. Als zestienjarige kwam hij in aanraking met een opticien 
die hem heeft aangestoken met het optiekvirus. “Na tien jaar 
winkelervaring en het behalen van al mijn optiekdiploma’s, was ik 
toe aan een nieuwe uitdaging. Carl Zeiss nam mij aan als contactlens 
adviseur buitendienst. In acht jaar tijd kreeg ik de kans om mij te 
ontwikkelen in product-, sales- en marketingmanagement. Ook heb 
ik vijf jaar met veel plezier bij Essilor gewerkt. Ik merkte steeds meer 
dat de communicatie, die nodig is om innovatieve producten als 

kijkoplossing aan de eindgebruiker aan te bieden, moest worden 
versterkt. In de afgelopen achttien jaar heb ik als zelfstandig 

trainer/coach en consultant veel zelfstandige optiekbedrijven 
mogen inspireren en begeleiden om de klantenreizen anders 

in te richten. Begin dit jaar was ik toe om meer focus aan te 
brengen en deze functie bij Bausch + Lomb was de ‘perfect 

fit’ op het juiste moment.”

AANSPREEKPUNT
Op de vraag wat hun functie precies inhoudt, 

antwoordt Harry: “Wij zijn als Professional 
Relations Managers een aanspreekpunt voor 

onze klanten en collega’s, maar ook voor 
optiekopleidingen en brancheorganisaties. Dit 

met de focus op technische ondersteuning 

Harry Dickhoff



D e  O p t i c i e n  n r  3  2 0 2 1 65

i n t e r V i e w

“BAUSCH + LOMB BLIJFT 
CONTINU INNOVEREN”

voorsprong verder uit te bouwen. Wij willen immers samen het leven van de 
klant aangenamer maken. See better, Live better”, vertelt Harry.

ENTHOUSIASME 
Tijdens ons gesprek spat het enthousiasme er bij beide heren vanaf. Ze 
hebben enorm veel zin in de toekomst en hebben een duidelijke missie voor 
ogen. “Mijn missie is helpen. Helpen bij het (in) kopen en helpen bij het 
verkopen, zodat onze afnemers hun klanten optimaal en met meer beleving 
kunnen helpen bij het kopen van comfortabele kijkoplossingen. Bausch + 
Lomb neemt haar klanten serieus en blijft continu innoveren, dus daar wil ik 
me graag aan committeren”, aldus Harry. Tijl vult aan: “Mijn eeuwige doel is 
enthousiasmeren. Ik wil enerzijds mensen hongerig maken om zich verder te 
verdiepen in de materie, anderzijds wil ik ook een deel van die honger stillen 
met de kennis die wij kunnen delen. Ons gemeenschappelijk doel is om de 
contactlensdrager een gezonde en zorgeloze kijkoplossing te bieden op elke 
vlak. Mijn geluk is dat ik daar een platform toe krijg met Bausch + Lomb voor 
de oogzorgprofessionals in het veld, en met Odisee (Hogeschool, Brussel) 
voor de studenten Oogzorg.”

Meer informatie: 
Bausch + Lomb

Tel. +31 (0)20 2035020 
www.bausch.nl/professionals

en ondersteunende professionele educatie. We sparren ook graag 
met afnemers over het optimaliseren van praktijk management 
gerelateerde onderwerpen. Zo kunnen wij de juiste ondersteuning 
op je juiste plek aanbieden.” Tijl vult aan: “We willen de nadruk 
leggen op het woordje ‘relatie’ dat in de functienaam staat. Wij zijn 
er om klanten en collega’s te ondersteunen in de breedste zin van 
het woord. Complexe materie behapbaar maken en meedenken in 
praktijkoptimalisatie is voor ons ontzettend belangrijk.”

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
De reden dat Bausch + Lomb ervoor heeft gekozen om twee 
Professional Relation Managers aan te stellen, is duidelijk. “Rob 
kon putten uit een rugzak met 37 jaar ervaring en was zelfs een 
kennisbron voor het gehele team in Europa”, aldus Tijl.

Harry vult aan: “Bovendien zijn onze producten geladen met 
prachtige innovaties. Het wordt steeds belangrijker dat onze klanten 
de daaruit voortvloeiende voordelen goed doorgronden. Maar zeker 
zo belangrijk is dat zij deze voordelen door willen vertalen naar 
meer waarde voor de klant. Voor welke klant zijn deze meerwaarden 
relevant en hoe inventariseer je dat? En de klant wil jouw krachtige 
beste advies horen en tevens waarom juist die kijkoplossing het 
meest aansluit bij zijn of haar lifestyle. Dat vereist naast technische 
en vakinhoudelijke competentie ook communicatieve vaardigheden. 
En dan zit je direct op het snijvlak van de klantenreis in de 
meetruimte. En opticiens en optometristen begeleiden om dat op een 
onderscheidende manier te doen met mooie innovatieve producten, 
dat vormt al jaren mijn passie en is hetgeen waar Bausch + Lomb 
zich meer en meer op gaat focussen.” 

Onder die begeleiding vallen onder andere interactieve 
workshops, intervisiegroepen en masterclasses. Tijl legt uit: 
“Momenteel inventariseren wij welke ondersteuning er 
gewenst is. Wij zullen samen met de Territory Managers 
fysiek bij klanten langsgaan om te komen tot echt 
maatwerk. Natuurlijk zullen wij op locatie training- 
en inspiratiesessies verzorgen. En ook tijdens de 
Open huis-dagen kunnen onze afnemers op onze 
ondersteuning rekenen.”

NIEUWE PRODUCTEN
Met de aanstelling van beide heren laat Bausch 
+ Lomb zien dat er wordt geïnvesteerd in de 
ondersteuning van de opticiens. Maar ook op 
productgebied ziet het bedrijf alles behalve stil. “Er 
komen fantastische producten aan die zowel op 
gezondheid, comfort en zicht nog beter aansluiten 
op de wensen van consumenten. Tegenwoordig zijn 
dat dynamische lensdragers die een intensief digitaal 
leven leiden. Mooie kansen voor onze klanten om hun 

Tijl Van Mierlo

tel:+31 (0)20 2035020
https://www.bausch.nl/professionals


K o r t  n i e u w s

Kenmerkend voor Nike Show X3 is de Max Optics Contour lens, 
die nauwkeurig zicht biedt vanuit alle hoeken. Daarnaast zorgt 
de zwevende neusbrug voor optimalisatie van de luchtstroom. De 
RX-Ready Clip kan op sterkte gemaakt worden met optische clip-in 
en de anti-condens ventilatie gaten circuleren de koele luchtstroom. 
Tot slot zorgen de verstelbare rubberen veren ervoor dat de grip wordt 
verbeterd en een optimale pasvorm wordt gegarandeerd. 

Meer informatie:

Marchon Eyewear 
Tel. 020 581 5000
benelux@marchon.com
www.marchon.com
www.nikevision.com 

DEZE ZOMER STAAT HELEMAAL IN TEKEN VAN SPORT. MET AANKOMENDE SPORTEVENEMENTEN OP DE PLANNING ZOALS HET EK VOETBAL EN 

DE OLYMPISCHE SPELEN, ZAL NIKE NIET TE MISSEN ZIJN EN IEDEREEN KAN DEEL UITMAKEN VAN DIT AVONTUUR. DE HELD DIT SEIZOEN IS DE 

ICONISCHE NIKE SHOW X3, DIE OOK OP STERKTE VERKRIJGBAAR IS DANKZIJ DE CLIP-IN OPTIE. DE NIKE SHOW X3 WORDT GEKENMERKT DOOR 

SUPERIEURE HELDERHEID, ANTI-CONDENSATIE VENTILATIE EN LICHTGEWICHT ERGONOMISCH COMFORT.

NIKE SHOW X3: DE HELD VAN DIT SEIZOEN  

De Puntige studs doen je herinneren aan de iconische versieringen 
die te zien zijn op de lederen accessoires van het merk. Glazen 
met studs zijn een nieuwe invulling van de essentie van moderne 
verleiding en weerspiegelen de geest van Alexander McQueen 
in een unieke combinatie van vrouwelijkheid en door punk 
geïnspireerde strengheid.

De kenmerkende piercing is vernieuwd: een scherpe staaf doorboort 
het bovenste deel van geometrische frames als uitdrukking van een 
krachtige stijl.

Meer informatie:
Kering Eyewear
Keringeyewear.bnl@kering.com

TEGENOVERGESTELDE CODES, INSPIREREND EN ONTWRICHTEND, DAT ZIJN DE KENMERKEN VAN DE NIEUWE ALEXANDER MCQUEEN-

BRILLENCOLLECTIE DIE EEN BALANS BIEDT TUSSEN MODERNISME EN TRADITIE, ROMANTIEK EN REBELLIE EN LICHT EN DONKER. DE VORMEN ZIJN 

LICHT EN ZIJN VERRIJKT MET KARAKTERISTIEKE DETAILS DIE EEN GEDURFDE ESTHETIEK VAN KRACHT EN VERFIJNING ONTHULLEN.

ALEXANDER MCQUEEN: 
EEN BALANS TUSSEN MODERNISME EN TRADITIE
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MAAK KENNIS MET DE NIEUWE COLLECTIE VAN 

Eyewear by David Beckham 
MAAK KENNIS MET DE EYEWEAR BY DAVID BECKHAM VOORJAARSCOLLECTIE 2021. DE NIEUWE COLLECTIE, WAAR SAFILO DE 

ONTWIKKELAAR VAN IS, IS GEÏNSPIREERD OP DE AMERIKAANSE STAD MIAMI. 

“DE COLLECTIE BEVAT 

MATERIALEN VAN DE 

HOOGSTE KWALITEIT, 

EEN SUBTIEL MANNELIJK 

DESIGN, VOORTREFFELIJK 

VAKMANSCHAP EN 

ONDERSCHEIDENDE 

DETAILS”
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David Beckham vertelt het volgende over de nieuwe 
collectie: “Miami is voor mij een speciale plek. De 
energie van de stad, het mooie lichtspel, de bruisende 
cultuur en diversiteit is geweldig en dat heeft mij 
geïnspireerd om deze collectie te ontwikkelen. 
Miami heeft een unieke aura en dat wilden we in 
deze voorjaarscollectie voor 2021 uitlichten.”

TIJDLOZE ICONEN: Deze zonnebrillen en monturen zijn tijdloos en subtiel qua ontwerp en zijn 
gewijd aan consumenten die gepassioneerd zijn door vintage accessoires met een Britse ‘mood’, 
en worden gekenmerkt door een speelse mix tussen een retro gevoel en een eigentijdse twist. Deze 
zonnebrillen en monturen onderscheiden zich door de uitzonderlijke kwaliteit terwijl ze moeiteloos 
cool blijven, ook tijdens de alledaagse aangelegenheden.

Meer informatie: Safilo Nederland
Tel. +31 (0)30 2287304 
www.safilo.com

“MIAMI HEEFT EEN 

UNIEKE AURA EN DAT 

WILDEN WE IN DEZE 

VOORJAARSCOLLECTIE 

2021 UITLICHTEN”

De nieuwe collectie van monturen en zonnebrillen 
is gericht op consumenten die geïnteresseerd zijn 
in een klassiek ontwerp met internationaal gevoel 
en combineert een moeiteloze Britse stijl met een 
scherpe focus op detail en functionaliteit. De collectie 
bevat materialen van de hoogste kwaliteit, een 
subtiel mannelijk design, voortreffelijk vakmanschap 
en onderscheidende details die allemaal worden 
benadrukt door een elegant kleurenpalet. De 
zonnebrillen zijn een garantie voor maximale 
kwaliteit van het zicht dankzij de superieure glazen, 
inclusief gepolariseerde glazen. De modellen zijn 
uiterst geschikt voor een actieve levensstijl omdat ze 
de ogen beschermen tegen intense zonnestralen; de 
oranje lenzen zorgen voor kristalhelder zicht onder 
alle omstandigheden, zowel op bewolkte dagen 
als binnenshuis en de fotochrome glazen zijn in 
staat het tintniveau aan te passen waardoor de bril 
overdag maar ook ’s avonds gebruikt kan worden. 

De collectie wordt gekenmerkt door de Talisman, 
een iconisch detail dat geïnspireerd is door de 
vleugels van een vogel en symboliseert kracht, 
bescherming en vrijheid. De Talisman is op zowel 
de voorkant als de zijkant zichtbaar en is het 
onderscheidende karakter van de collectie, terwijl 
het DB-monogram gelaserd is op de lens en aan de 
binnenkant van de tip zichtbaar gegraveerd is.

DE COLLECTIE
STYLE PIONEER: Deze zonnebrillen en monturen 
met een eigentijds karakter en subtiele details zijn 
gewijd aan het stijlvolle individu, met een voorliefde 
voor mode, die zijn eigen stijl creëert en inspiratie 
vergaart in de haute couture en bij wereldwijde 
iconen. Deze brillen zijn ontworpen voor speciale 
aangelegenheden en zijn geschikt voor dag en nacht, 
binnen en buiten. 

tel:+31 (0)30 2287304
https://www.safilo.com/


LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN! 
Wij zijn erop voorbereid. U ook? Voor de periode 
mei t/m augustus hebben we een aantal mooie, 
e� ectieve en originele actie campagnes ontwikkeld. 
Campagnes die uw consument verleiden om naar 
de winkel te gaan voor die mooie (zonne)bril, de 
beste contactlenzen of de juiste oogzorg. 
En natuurlijk met een ruime keuze aan middelen 

zodat de communicatie op alle kanalen zichtbaar is. 
Laat de zon maar komen!
Schrijf u in via www.openmarketingplatform.nl
of www.essilorexpert.nl of bel/mail met onze 
marketing consultants voor marketingadvies en 
de juiste selecties uit uw database: 020 757 06 70 / 
opticien@loyaltylab.nl

EEN NIEUWE KIJK (16-pagina tabloid)

Om een statement te maken in uw verzorgingsgebied. Natuurlijk 
geheel of gedeeltelijk te personaliseren. Staat vol met lifestyle, 
optiek, aanbiedingen en leuke weetjes. Natuurlijk te combineren 
met een direct mailing, e-mail momenten en online informatie.

EYECATCHER 

Is de weersvoorspelling goed. Een week mooi weer? Stuur dan 
deze e-direct mailing naar uw klanten om snel tra  c te genereren. 
Binnen 3 dagen ontvangt uw klant een gepersonaliseerde 
opvallende email in zijn inbox. Een echte eyecatcher!

DE 4-VERLEIDINGEN

Een unieke campagne waarin verschillende doelgroepen apart 
benaderd worden met een e-mail reminder. Deze campagne 
was vorig jaar een waanzinnig succes. En wat een succes is, mag 
herhaald worden. 

optiek, aanbiedingen en leuke weetjes. Natuurlijk te combineren 
met een direct mailing, e-mail momenten en online informatie.

EYECATCHER 

geheel of gedeeltelijk te personaliseren. Staat vol met lifestyle, 
optiek, aanbiedingen en leuke weetjes. Natuurlijk te combineren 
met een direct mailing, e-mail momenten en online informatie.

EYECATCHER 

met een direct mailing, e-mail momenten en online informatie.

ZONNEBRIL OP STERKTE

Een simpele campagne met een groot e� ect! Een campagne voor 
de klanten die het afgelopen jaar een bril gekocht hebben, te 
voorzien van een zonnebril op sterkte. Natuurlijk in dezelfde sterkte 
als hun dagelijkse bril. Kopende respons 2020 > 15%

VAKANTIEMAILING

Ook dit jaar gaan we ervan uit dat we grotendeels in Nederland 
blijven voor onze vakantie. Dan is het handig om daarop in te spelen. 
Een mooie campagne boordevol acties om de zomermaanden goed 
door te komen. 

DAGLENZEN

Deze campagne heeft geen uitleg nodig. Alles draait om daglenzen. 
Superhandig, makkelijk in gebruik, prettig voor de ogen en 
onmisbaar in de zomer. Een originele campagne. Bestel en promoot 
onder uw klanten. 

Samen met u gaan we voor een succesvolle en zonnige zomer!

herhaald worden. 

Iedere onderneming verdient loyale klanten

https://www.openmarketingplatform.nl/
https://www.essilorexpert.nl/
mailto:opticien@loyaltylab.nl
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EYECATCHER 

geheel of gedeeltelijk te personaliseren. Staat vol met lifestyle, 
optiek, aanbiedingen en leuke weetjes. Natuurlijk te combineren 
met een direct mailing, e-mail momenten en online informatie.

EYECATCHER 

met een direct mailing, e-mail momenten en online informatie.

ZONNEBRIL OP STERKTE

Een simpele campagne met een groot e� ect! Een campagne voor 
de klanten die het afgelopen jaar een bril gekocht hebben, te 
voorzien van een zonnebril op sterkte. Natuurlijk in dezelfde sterkte 
als hun dagelijkse bril. Kopende respons 2020 > 15%

VAKANTIEMAILING

Ook dit jaar gaan we ervan uit dat we grotendeels in Nederland 
blijven voor onze vakantie. Dan is het handig om daarop in te spelen. 
Een mooie campagne boordevol acties om de zomermaanden goed 
door te komen. 

DAGLENZEN

Deze campagne heeft geen uitleg nodig. Alles draait om daglenzen. 
Superhandig, makkelijk in gebruik, prettig voor de ogen en 
onmisbaar in de zomer. Een originele campagne. Bestel en promoot 
onder uw klanten. 

Samen met u gaan we voor een succesvolle en zonnige zomer!

herhaald worden. 
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M o n t u r e n

‘DOROTHEENPLATZ’ VAN DÜSSELDORF EYEWEAR 
TREKT IEDERS AANDACHT 

DÜSSELDORF EYEWEAR ONTWIKKELT SINDS 2016 BRILLEN MET EEN 

MODERNE RETRO-LOOK VOOR JONGE MENSEN EN TRENDSETTERS. IN HET 

MONTUURONTWERP GEBRUIKT HET BEDRIJF DE MATERIALEN TITANIUM EN 

EDELSTAAL EN VOORZIET HET OPTICIENS VAN BRILLEN VAN ZEER HOGE 

KWALITEIT. DE MONTUREN ZIJN OOK IN DE WERKPLAATS VAN DE OPTICIEN 

UITSTEKEND TE MONTEREN EN AF TE PASSEN, WAT GUNSTIG IS VOOR DE 

OPTICIENS ÉN DIENS KLANTEN.

Model ‘Dorotheenplatz’ is een uitstekend voorbeeld van de mooie 
producten van DÜSSELDORF EYEWEAR. Het montuur is volledig 
gemaakt van titanium en maakt niet alleen indruk met zijn uitstekende 
productkwaliteit, maar ook met zijn extravagante cat-eye-look, 
die gegarandeerd ieders aandacht trekt. De nylordraad die in het 
onderste deel is verwerkt, zorgt ervoor dat de bril de natuurlijke 
contouren van het gezicht van de drager ondersteunt en deze elegant 
benadrukt. De dubbele brug, die bepalend is in het ontwerp, maakt 
het frame compleet en geeft het tevens een moderne retro-look. De 
dubbele brug verleent tegenwicht aan het nylor gedeelte en zorgt zo 
voor een optimaal uitgebalanceerde verschijning.

TITANIUM
Door uitsluitend gebruik te maken van titanium is het montuur veel 
beter bestand tegen slijtage door het dagelijkse gebruik en is tevens 
antiallergisch. De neuspads zijn ook gemaakt van titanium en voorzien 
van een kenmerkende ‘geribbelde’ binnenkant, die zorgt voor extra 
draagcomfort. Daarnaast vormen ze een uniek designelement. 

VERSCHILLENDE KLEUREN
Model ‘Dorotheenplatz’ is verkrijgbaar in de kleurvarianten zilver, 
wijnrood-goud (mat) en roségoud (mat). Daarnaast zijn deze drie 
modellen met verschillende trendy glastinten beschikbaar. 

DÜSSELDORF EYEWEAR is via onderstaande verkooppartners 
verkrijgbaar. Als u geïnteresseerd bent, neem dan vandaag nog contact 
op en maak een persoonlijke afspraak bij u op locatie om kennis te 
maken met de nieuwste producten van DÜSSELDORF EYEWEAR.

Meer informatie:

www.duesseldorf-eyewear.com

Nederland
VISION EYEWEAR | Curd Pietsch
Tel. +31 (0) 645 75 75 95
nederland@duesseldorf-eyewear.com

België en Luxemburg
Kerstin Klees
Tel. +32 (0) 485 08 37 45
belgie@duesseldorf-eyewear.com
luxemburg@duesseldorf-eyewear.com

https://www.duesseldorf-eyewear.com/
tel:+31 (0) 645 75 75 95
mailto:nederland@duesseldorf-eyewear.com
tel:+32 (0) 485 08 37 45
mailto:belgie@duesseldorf-eyewear.com
mailto:luxemburg@duesseldorf-eyewear.com


erconctl.nl |       info@erconctl.nl |      0592 405000

Door veel aanpassers getipt als ‘heel fijn product’ 

HET ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT 
DOOR HET TALENT DAT AANWEZIG IS

KIJK OP WWW.EYERECRUITMENT.NL 
VOOR DE VACATURES IN DE OPTIEKBRANCHE

EYE RECRUITMENT | ROTTERDAMSEWEG 22

3332 AJ ZWIJNDRECHT | 06-41191479

WWW.EYERECRUITMENT.NL | TALENT@EYERECRUITMENT.NL

VERKOOPADVISEUR/TRAINER 

GEPASSIONEERDE OPTIEKER 

OPTICIEN 

UW VACATURE 
OP WWW.DEOPTICIEN.BIZ?

NEEM DAN CONTACT OP MET 
LISAN VAN DEN BOSCH:

L.BOSCH@GPMEDIA.NL 
EN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

de opticien
V a k i n f o r m a t i e  vo o r  d e  t o t a l e  o p t i e k-  e n  c o n t a c t l e n s b ra n c h e

vacaturebank LEES BLAD
ONLINE

DE DIGITALE 

ONTMOETINGS-

PLEK BIJ UITSTEK!

https://erconctl.nl/
mailto:info@erconctl.nl
https://www.eyerecruitment.nl/
https://www.eyerecruitment.nl/
mailto:TALENT@eyerecruitment.nl
https://www.deopticien.biz/?
mailto:L.BOSCH@gpmedia.nl


Anne & Valentin ONDERSTREEPT DE KRACHT 
EN PERSOONLIJKHEID VAN DE DRAGER

ANNE & VALENTIN IS EEN MERK DAT IS GEBOREN UIT DE WILDE DROOM 

VAN TWEE OPTICIENS UIT TOULOUSE, EEN STAD IN HET ZUIDWESTEN VAN 

FRANKRIJK. HET ECHTPAAR, OP ZOEK NAAR GRAFISCHE EN ORIGINELE 

MONTUREN VOOR HUN VRIENDEN, BESLOOT TE MAKEN WAT ZE NIET 

KONDEN VINDEN. IN DE CREATIESTUDIO VAN ANNE & VALENTIN CULTIVEREN 

DE ONTWERPERS EEN PERMANENT DENKPROCES WAARBIJ DESIGN EEN 

CENTRALE ROL SPEELT. NIET ALLEEN BIJ DE MONTUREN VOOR VOLWASSENEN, 

MAAR OOK VOOR DE KINDERBRILLEN. 

De stijl van Anne & Valentin is onmiskenbaar herkenbaar. De monturen kleden zich 
zonder vermomming, en dat is precies wat het merk wil. De gemeenschappelijke 
basis is grafisch en architectonisch optimisme en het kleurengamma is subtiel, 
maar toch vrolijk.

DE KRACHT EN PERSOONLIJKHEID VAN DE 
DRAGER ONDERSTREPEN
Modellen, concepten en kleuren; de breedte van de collectie van Anne & Valentin is 
een zeldzaam kenmerk. Terwijl de monturen van Anne & Valentin de identiteit van 
het merk uitstralen, onderstrepen ze de kracht en persoonlijkheid van de dragers. Bij 
Anne & Valentin ontwerpen ze namelijk brillen vanuit het verlangen om voor iedere 
consument een bril te ontwerpen die perfect aansluit op diens persoonlijkheid.

SUPERKIDS
De Anne & Valentin collectie voor kinderen is genaamd Superkids. Deze collectie 
bestaat nu in totaal uit zeventien modellen in verschillende kleuren. Net als bij de 
volwassenen draait het bij de Superkids-collectie om de unieke persoonlijkheid 
van de drager. De reeks van acetaatmonturen is eenvoudig, duurzaam en gemaakt 
in de Jura. Het nieuwe concept geeft een sterke balans aan de collectie, het 

is gemaakt van Stainless steel. De echte Anne & Valentin 
liefhebbers verkopen deze in juni. 

Eyewearstudio is distributeur van Anne & 
Valentin in de Benelux sinds 2006. 

Nieuwsgierig naar de volledige collectie? 

info@eyewearstudio.nl
www.eyewearstudio.nl 
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i n t e r V i e w

OPLEIDEN VOLGENS NIEUWSTE INZICHTEN
 EN HOOGSTE NORMEN: ‘DUS KOZEN WE 

VOOR OPTIEKVISION’

DE DUTCH HEALTHTEC ACADEMY (DHTA) IN UTRECHT HEEFT FLINK GEÏNVESTEERD IN NIEUWE APPARATUUR VOOR DE OPLEIDING OPTICIEN. 

HIERVOOR IS  EEN SAMENWERKING AANGEGAAN MET OPTIEKVISION, DAT VOOR DHTA ‘STATE-OF-THE-ART’ APPARATUUR HEEFT GELEVERD. 

“DE SCHOOL WIL OPLEIDEN VOLGENS DE NIEUWSTE INZICHTEN EN DE HOOGSTE NORMEN. ZODOENDE KOZEN ZIJ VOOR ONZE 

HOOGWAARDIGE APPARATUUR EN REFRACTIE-UNITS EN ZIJN ZE IN ÉÉN KLAP DE MBO-OPLEIDING MET DE MEEST MODERNE MEETAPPARATUUR 

VAN NEDERLAND”, BENADRUKT VERKOOPADVISEUR TON MESMAN VAN OPTIEKVISION.

Apparatuur op een mbo-opleiding die doorgaans alleen op een hbo-
opleiding is te vinden. Zo typeert Mesman de refractie-units, dynamische 
visusschermen, automatische phoropters en andere instrumenten die door 
Optiekvision zijn geplaatst in de leslokalen van de opleiding opticien. 
“De school heeft echt gekeken naar de beste apparatuur en daarbij de 
prijs niet leidend laten zijn. Wij zijn niet alleen actief in het onderwijs, 
maar we leveren ook de apparatuur voor oogziekenhuizen en -klinieken 
en natuurlijk voor opticiens en optiekzaken in Nederland. Vanuit onze 
expertise kunnen wij al onze klanten doelgericht helpen. Ik kom ook 
bij andere onderwijsinstellingen, maar de Dutch HealthTec Academy 
beschikt nu over het allerbeste wat de optiekmarkt in Nederland te bieden 
heeft. Hier staat apparatuur en worden instrumenten gebruikt waarmee 
ze toekomstgericht les kunnen geven. Zodoende kunnen zij zich ook 
onderscheiden richting potentiële studenten.”

Michael van der Ploeg van de Dutch HealthTec Academy (links) wordt gefeliciteerd door Ton Mesman van Optiekvision. 
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Studenten werken inmiddels al met de nieuwe apparatuur. 
MOOISTE VAN HET MOOISTE
De samenwerking tussen de Dutch HealthTec Academy en Optiekvision is tot 
stand gekomen via een onderhandse aanbesteding. “Voor ons was kwaliteit 
het belangrijkste criterium, net als de look & feel, omdat we onze leslokalen 
ook volledig hebben gemoderniseerd. Daarom is gekozen voor apparatuur 
die echt ‘state-of-the-art’ genoemd kan worden. We hebben nu het mooiste 
van het mooiste. Hierdoor zijn we uitstekend in staat om een opleiding aan 
te bieden die volledig aansluit op de dagelijkse beroepspraktijk”, verzekert 
teamleider Michael van der Ploeg van de DHTA. Een mooi voorbeeld hiervan 
zijn de automatische phoropters waarbij ook een handmatige phoropter op de 
tablet gevisualiseerd en bediend kan worden. “De meeste winkels werken met 
automatische phoropters, maar het is ook belangrijk dat studenten leren hoe 
zij handmatig de metingen zelfstandig kunnen verrichten.”

Eind maart is alles geleverd. “We zijn uiteraard enorm te spreken over het 
eindplaatje”, vervolgt Van der Ploeg. Ook zijn grote schermen geplaatst 
waarop docenten ‘live’ kunnen meekijken welke handelingen de studenten 
verrichten. “Voorheen was dat veel meer op gevoel. Nu kan de docent 
echt zien wat de student aan het doen is en hoe hij of zij dat doet.” Een 
volgende stap in kwaliteitsborging die past bij de doelstelling van de Dutch 
HealthTec Academy: studenten opticien opleiden tot ‘excellente vakmensen’. 
“Dankzij deze apparatuur sluiten praktijk en theorie nog beter op elkaar aan. 
Digitalisering is een structureel onderdeel geworden van onze opleiding, denk 
bijvoorbeeld ook aan online lessen en de ontwikkeling van instructievideo’s 
die de student thuis vaker kan terugkijken.”

BOL EN BBL 
De DHTA biedt de opleiding opticien zowel in beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) als beroepsopleidende leerweg (BOL) aan. Bij de BBL-opleiding 
combineert de student werk en studie. “Vanwege een tekort aan goed opgeleide 
opticiens zijn we in 2017 gestart met de BOL-opleiding, waarbij de student 
voltijd naar school gaat. Dit zorgt ook voor verjonging in ons vak! In september 
is de eerste lichting gediplomeerd en iedereen kon meteen aan de slag.” 

VOLLEDIG UITGERUST IN DE OPTIEKWERELD 
Bij vernieuwing van de opleiding en het onderwijs hoort ook een nieuwe 
kracht. DHTA heeft Arjan de Graaf aangesteld als nieuwe docent. De Graaf 
was voorheen werkzaam als optometrist op de afdeling oogheelkunde van 
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. “Daar hadden we dezelfde hoogwaardige 
apparatuur staan. Ons onderwijs en de praktijk zijn dus direct aan elkaar 
gekoppeld. Het is superfijne apparatuur om mee te werken en breed inzetbaar, 
waardoor we de opleiding ook gaan verbreden met relevante keuzedelen. Dat 
is zo waardevol in het onderwijs, want het betekent dat studenten die hier hun 
diploma halen volledig uitgerust zijn in de optiekwereld. Of goed  voorbereid 
zijn om (versneld) door te stromen naar het hbo of intern, zodat ze zich verder 
kunnen specialiseren”, zegt De Graaf.

“VOOR ONS WAS KWALITEIT HET 

BELANGRIJKSTE CRITERIUM, NET ALS 

DE LOOK & FEEL, OMDAT WE DE LESLOKALEN 

OOK VOLLEDIG HEBBEN GEMODERNISEERD. 

ZODOENDE IS GEKOZEN VOOR DE 

APPARATUUR VAN OPTIEKVISION, DIE ECHT 

‘STATE-OF-THE-ART’ GENOEMD KAN WORDEN”

CONTACTLENSSPECIALIST EN 
TECHNISCH OOGHEELKUNDIG ASSISTENT
De Graaf doelt op de hbo-opleidingen optometrie en orthopedie. Maar ook 
op de mogelijkheid om binnenshuis door te stromen. De DHTA biedt de 
cursus Contactlensspecialist en de mbo-opleiding Technisch Oogheelkundig 
Assistent (TOA) aan. Mesman zegt tot slot: “De TOA-opleiding maakt ook 
gebruik van de nieuwe refractie-units. En last but not least: de Canon Optical 
Coherence Tomography (OCT) en de funduscamera, waardoor zij scans 
kunnen maken in hoge resolutie van verschillende structuren van het oog, 
zodat oogaandoeningen tijdig kunnen worden opgespoord. De funduscamera 
maakt foto’s van het netvlies zonder pupilverwijding. Dit zijn ongekende en 
hoogkwalitatieve hulpmiddelen die onmisbaar zijn voor goede diagnostiek.’’ 

Van der Ploeg vervolgt: “Kies je voor DHTA, dan kies je dus voor state-of-the art 
onderwijs. Onze school typeert zich ook door haar kleinschaligheid, waardoor 
voor iedere student veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en groei!”

Meer informatie: 
Optiekvision, tel. 0529-438 010, info@optiekvision.nl | www.optiekvision.nl 

Dutch HealthTec Academy, tel. 030-630 35 55, info@dhta.nl | www.dhta.nl 

https://www.optiekvision.nl/
mailto:info@optiekvision.nl
https://www.dhta.nl/
mailto:info@dhta.nl


Een FANTASTISCHE LENS die beantwoordt aan de behoe�en van nieuwe en bestaande lensdragers op zoek naar
haarscherp zicht1*, langdurig comfort1 en gemakkelijke hantering1.

Een FANTASTISCH PROGRAMMA dat enerzijds de barrières om contactlenzen te proberen wegneemt bij de consument, en 
anderzijds ondersteuning biedt na het aanpassen van contactlenzen. Zo bouwen klanten al vanaf de start de juiste routine op. 
En kunt u rekenen op meer betrokkenheid en een grotere klantenloyaliteit in uw optiekzaak.

HAARSCHERP 
ZICHT1*

GEMAKKELIJKE 
HANTERING1

LANGDURIG 
COMFORT1

OPVOLGINGS-
PROGRAMMA

DE STARTERLENS WAARMEE JE BLIJFT DOORGAAN

Referentie: *Resultaat individueel afhankelijk en kan beïnvloed worden door eventuele voorafbestaande aandoeningen. ** beschikbaar vanaf februari 2021.
1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375.

Voor indicaties, contra-indicaties en waarschuwingen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het betre�ende product.
©2021 Alcon Inc. – BNLX-PR1-2000029 01/2021

 EEN FANTASTISCHE LENS &
EEN FANTASTISCH PROGRAMMA
ZIE WAT ER GEBEURT
MET PRECISION1™ CONTACTLENZEN

Contacteer uw Alcon 
vertegenwoordiger voor 

meer informatie.

OOK BESCHIKBAAR VOOR ASTIGMATISME**

20_ALCO_6816_Precision1_TAd2_NL_240x340.indd   120_ALCO_6816_Precision1_TAd2_NL_240x340.indd   1 29/December/2020   12:3229/December/2020   12:32
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z o n n e B r i l l e n

DE NIEUWE COLLECTIE VOOR DE LENTE / ZOMER VAN 2021 

WEERSPIEGELT DE STILISTISCHE SIGNATUUR VAN BLACKFIN 

ONE EN BELICHAAMT HET KERNCONCEPT VAN HET MERK. HET 

TITANIUM, ‘DE ZIEL VAN BLACKFIN’, WORDT ZO DUN MOGELIJK 

VERWERKT IN KARAKTERVOLLE MONTUREN DIE DESIGN EN 

FUNCTIONALITEIT COMBINEREN.

TAO
De onmiskenbare persoonlijkheid van de Tao herenzonnebril wordt 
overgebracht door de stevige, hoekige voorkant. Een hoge neusbrug 
voegt een gewaagde, eigentijdse look toe, terwijl het detail bij de 
neuspads het samenspel van de afwisselende kleuren mogelijk maakt 
om een bas-reliëfeffect te creëren. 

WALDEN
Een andere benadering van de vierkante voorkant is duidelijk 
zichtbaar bij model Walden, die een meer traditionele stijl uitdrukt, 
ondersteund door de verschillende montuurkleuren en zonneglazen 
in een effen kleur of met kleurverloop.

KAMI
Samen met een chique, verfijnd kleurenpalet en zachte royale 
contouren, onderstreept de Kami-zonnebril voor dames de 
vrouwelijkheid van deze stijl. 

JOAN
Joan volgt daarentegen de tendensen van het seizoen. Een grote ronde 
zonnebril waarbij het kleurcontrast tussen exterieur en interieur is 
afgestemd om de persoonlijkheid van het montuur te accentueren.

Meer informatie:  Speets Brillen
Tel. +31 (0)35 6833815 | www.speetsbrillen.nl

DE NIEUWE COLLECTIE VAN BLACKFIN: 
COMBINATIE TUSSEN DESIGN EN FUNCTIONALITEIT

Ta
o

Walden

Kami

Joan

https://www.speetsbrillen.nl/
tel:+31 (0)35 6833815
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EYEWEAR.
HANDCRAFTED WITH 
SWAROVSKI CRYSTALS.
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i n s t r u M e n t e n 

DROGE OGEN ONDERZOEKEN? HOC HEEFT VOOR 
U DE IDEALE OPLOSSING IN HUIS

HET ZAL U NIET ONTGAAN ZIJN DAT HET AANTAL KLACHTEN OVER DROGE OGEN IS TOEGENOMEN DE LAATSTE TIJD. REGELMATIG 

BEELDSCHERMGEBRUIK, HET DRAGEN VAN MONDKAPJES, STRESS, MAAR OOK VOEDING SPELEN HIERIN EEN GROTE ROL. MERKT U OOK DE 

TOENAME VAN KLACHTEN OVER DROGE OGEN BIJ U IN DE WINKEL?

Tegenwoordig zijn er veel verschillende instrumenten op de markt waarmee 
u de conditie van de ogen kan onderzoeken. Bijvoorbeeld een spleetlamp, 
voor alle onderzoeken die te maken hebben met contactlenzen, conjunctiva 
roodheid, blepharitis en natuurlijk een algeheel onderzoek. Een topograaf voor 
de NIBUT test, meiboomgrafie en het onderzoeken van de traanmeniscus. 
Daarnaast is het ook van belang om de lipidelaag door middel van 
interferometrie in de gaten te houden. Al deze instrumenten bij elkaar zorgen 
ervoor dat de (pré)refractieruimte vol komt te staan. 

HOC INTRODUCEERT DE IDRA
Is het echt nodig om al deze instrumenten aan te schaffen om de droge ogen 
van uw klanten te onderzoeken? Of is er toch een ‘all-in-one’ instrument op 
de markt waarmee u al deze onderzoeken, en meer, kan aanbieden aan uw 
klanten? HOC heeft voor u een oplossing om hierop in te spelen met maar 
één enkel instrument: de IDRA. De IDRA ondersteunt uw refractieprotocol 
om op professionele wijze de best mogelijke oogzorg aan te bieden. Het 
instrument is geschikt voor het onderzoeken van droge ogen en is ideaal voor 
in uw contactlenspraktijk. 

WELKE METINGEN KAN DE IDRA UITVOEREN? 
Het onderzoeken van de kwaliteit van de traanfilm, onderverdeeld in de volgende 
drie segmenten: de lipidelaag (interferometrie), de traanmeniscus (hoogte, 
regelmatigheid, vorm) en de mucinelaag (door middel van de NIBUT test).

Daarnaast zijn er nog zeven andere onderzoeken beschikbaar, namelijk: 
meiboomgrafie (met infrarood licht verlies in kaart brengen en (optioneel) 
resultaat in 3D), het vaststellen van complete of incomplete knipperslag, het 
onderzoeken van blepharitis en demodex, conjunctiva bloedvatenonderzoek 
(geclassificeerd in ernstigheids-graad), pupillometrie (pupilreactie op 
lichtintensiteit aan de hand van scotopische, mesotopische en photopische 
meting), cornea diametermeting van limbus-tot-limbus en uiteraard een 
algemeen onderzoek.

Met de bijgeleverde software is in een oogopslag goed te zien wat de resultaten 
zijn van de verschillende onderzoeken. Na elk onderzoek worden de gemeten 
waarden getoond ten opzichte van de optimale waarden, waarmee u uw 
klanten eenvoudig kunt laten zien én uitleggen wat de onderzochte resultaten 
inhouden. Kortom, met de IDRA biedt u uw klanten professionele en complete 
oogzorg aan waarmee u zich onderscheidt in de regio. 

Wenst u graag meer informatie en een introductie van de IDRA? Op 17 en 
31 mei a.s. organiseert HOC, samen met SBM Sistemi (ontwikkelaar van de 
IDRA), een webinar ter kennismaking met de IDRA. Via de website (www.
hocsite.com) of via de accountmanagers kunt u zich hiervoor aanmelden.

Harm Mulder (Oost- en midden Nederland) 
Tel. +31 (0)6 12 44 88 40
hmulder@hoisite.nl

Dylan van Ewijck (West- en midden Nederland) 
Tel. +31 (0)6 10 33 99 12
dvanewijck@hocsite.com

https://hocsite.com/
tel:+31 (0)6 12 44 88 40
mailto:hmulder@hoisite.nl
tel:+31 (0)6 10 33 99 12
mailto:dvanewijck@hocsite.com
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Miller Optics HEEFT EEN COMMERCIËLE 
UITSTRALING DIE A-TYPISCH IS VOOR OOSTENRIJK

MILLER OPTICS IN INNSBRUCK IS ONDERDEEL VAN 

UNITED OPTICS MET TIEN FILIALEN IN DE OMGEVING 

VAN INNSBRUCK. NAUWKEURIG VAKMANSCHAP EN 

PROFESSIONELE SERVICE HEBBEN ALTIJD CENTRAAL 

GESTAAN BIJ MILLER OPTICS. WSB WERD BENADERD 

VOOR HET NIEUWE WINKELCONCEPT OP DE MARIA 

THERESIEN STR. 31. 

In de jaren negentig legde Markus Miller de eerste steen 
voor de oprichting van United Optics. Dankzij het netwerk 
van vooraanstaande opticiens in Oostenrijk en Duitsland 
kan het bedrijf een unieke prijs-kwaliteitverhouding 
bieden en de sterke punten van een regionaal verankerde 
gespecialiseerde opticien combineren met de voordelen 
van een grote winkelketen. 

i n t e r i e u r
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Ook de vestiging op de Maria Theresien Str. 31 is een groot succes. In dit 
winkelconcept werden al veel zonnebrillen en veel correctiemonturen verkocht, 
maar dat is sinds de verbouwing door WSB alleen maar meer geworden. 

Dat komt volgens Nico Schreuder van WSB enerzijds door het communiceren van 
een heldere prijsstrategie naar de klanten toe en anderzijds door de juiste beleving 
te creëren. “In het nieuwe concept wordt gespeeld met licht op de plekken waar 
het moet zijn. Daarnaast springen de balie en de achterwanden er écht uit. Hierbij 
is gebruik gemaakt van prachtig rijke materialen. We hebben met opzet een 
commerciële winkel ontworpen die A-typisch is voor Oostenrijk.”

ELKE WINKEL HEEFT ZIJN EIGEN STIJL
Elke winkel heeft een eigen stijl en de eigenaar heeft zijn persoonlijke wensen. 
WSB denkt vanuit de klant en het verkopend personeel mee. “Het interieur moet 
aanspreken tot de verbeelding van de klant, maar ook efficiënt werkbaar zijn voor het 
personeel. Wij maken het winkelmerk sterk door beleving te creëren”, aldus Nico. 
Ben je nieuwsgierig naar wat WSB voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend 
contact op met het bedrijf. Ze komen graag langs voor een brainstormsessie. 

Meer informatie: WSB | Tel. +31 (0)33 2771714 | www.wsbinterieurbouw.nl 

“IN HET NIEUWE CONCEPT 

WORDT GESPEELD MET LICHT OP 

DE PLEKKEN WAAR HET MOET ZIJN”

https://www.wsbinterieurbouw.nl/
tel:+31 (0)33 2771714


Hoe zit het met 
mijn toekomst?

OCULUS Myopia Master®

Voor diagnose en management 
van myopie

 

Myopie of bijziendheid bij kinderen en jong volwassenen 
neemt wereldwijd toe. Het op tijd vaststellen en behandelen 
daarvan kan het proces van myopie vertragen of stoppen. 
Met behulp van de OCULUS Myopia Master® meet u 
aslengte, refractie en keratometrie. Daarnaast is de Myopia 
Master® uitgerust met een uitgebreid software programma 
voor myopie analyse en myopie management. 

www.myopia-master.com
info@eye-med.nl
085 016 17 60

info@eyevinci.nl
088 600 87 00

BVCert. 6361194 

https://www.myopia-master.com/
mailto:info@eye-med.nl
mailto:info@eyevinci.nl
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C o n t a C t l e n z e n

SAMEN SUCCESVOL MET DE 
ZOMERCAMPAGNE VAN PRECISION1™

93% VAN DE MENSEN MET EEN BEHOEFTE AAN EEN VISUSCORRECTIE DRAAGT NOG GEEN LENZEN1. EN 72% VAN PERSONEN TUSSEN DE 15 EN 

24 JAAR HEEFT INTERESSE IN CONTACTLENZEN1. VOLGENS ALCON TONEN DEZE CIJFERS EEN GIGANTISCH POTENTIEEL OM UW ZAAK TE LATEN 

GROEIEN MET PRECISION1™ DAGLENZEN. OM NIEUWE LENSDRAGERS AAN TE TREKKEN, PAKT ALCON DEZE KEER UIT MET EEN TE GEKKE ONLINE 

VIDEOCAMPAGNE VOOR ÉN DOOR JONGE BRILDRAGERS, EN EEN ONLINE PRE-FIT PROGRAMMA. OP DIE MANIER ZORGT ALCON VOOR EEN 

VLOTTE CONSUMENTENREIS EN EEN ONVERGETELIJKE EERSTE ERVARING MET CONTACTLENZEN.

VIDEOCAMPAGNE
Om het succes van PRECISION1™ te vergroten, boost Alcon de videocampagne 
van medio juni tot september via verschillende online kanalen zoals Youtube, 
Google ads, Instagram en Facebook. Ook influencers worden ingeschakeld 
voor meer beleving en een persoonlijke connectie met PRECISION1™.

EEN AANTREKKELIJK PRE-FIT PROGRAMMA
Geïnteresseerde brildragers die zich via online advertising hebben ingeschreven 
voor het digitaal pre-fitprogramma, ontdekken dankzij PRECISION1™ de 
vrije en zorgeloze wereld van contactlenzen. Aan de hand van een 
geautomatiseerde e-mail campagne, met links naar tal van interessante weetjes, 
video’s en informatie over lenzen dragen, bereikt Alcon niet alleen potentiële 
contactlensklanten op zoek naar meer informatie over contactlenzen, maar ze 
zorgen óók voor een nieuwe klanteninstroom in uw optiekzaak. Dat doen ze 
onder andere via de PRECISION1™ store locator waarbij proeflenzen worden 
gekoppeld aan een voucher die in uw optiekzaak ingeruild kan worden. Na 
aanpassing met PRECISION1™ daglenzen, kunnen de PRECISION1™ starterkit 
en het PRECISION1™ Life Challenge opvolgingsprogramma voor verdere 
ondersteuning zorgen. 

MAXIMALE ZICHTBAARHEID
Om jonge brildragers naar uw fysiek verkooppunt te leiden en ze te overtuigen 
van PRECISION1™, mogen opvallende promotiematerialen, zoals een eyecatcher 

van een etalage en proeflenzen niet ontbreken. Op deze manier geeft u ze een 
eerste succesvolle ervaring met PRECISION1™ en transformeert u nieuwe klanten 
in een mum van tijd om naar overtuigde contactlensdragers. Interesse? Vraag uw 
Alcon vertegenwoordiger naar de zomeractie.

MINDER DROP-OUTS
Contactlensdragers goed informeren, adviseren en opvolgen is de basis voor 
goede oogzorg én een langetermijnrelatie met uw klanten. De eerste drie 
maanden na een eerste succesvolle ervaring met contactlenzen bepalen de 
mate van drop-out. Om ook bij thuiskomst een goede opvolging te verzekeren, 
ontwikkelde Alcon de PRECISION1™ starterkit en het PRECISION1™ Life 
Challenge opvolgingsprogramma.

Na de succesvolle aanpassing van PRECISION1™ geeft u de STARTERKIT mee 
vol leuke materialen en weetjes over contactlenzen, én een uitnodigende 
QR-code die toegang geeft tot de PRECISION1™ Life Challenge. Na registratie 
in uw optiekzaak of thuis stuurt een geautomatiseerd e-mailprogramma 
informatieve video’s, tips & tricks naar nieuwe contactlensdragers. 

Meer weten over PRECISION1™? Contacteer uw Alcon vertegenwoordiger 
voor meer informatie.

1. Vision Needs Monitor 2018.
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Meer informatie: Morel Nederland
Tel. +31 (0)73 6901777 |info@morel-ned.nl
www.morel-ned.nl | www.morelonline.com  

Of maak direct een afspraak met uw vertegenwoordiger:

Martin Tolman
Agent Noord-West
Tel. 06 - 291 957 37
martin@morel-ned.nl

Maico Sassen
Accountmanager Noord-Oost
Tel. 06 - 415 739 14
maico@morel-ned.nl

Jeroen Privé
Accountmanager Zuid
Tel. 06-5156 6371
jeroen@morel-ned.nl

 

DE LIGHTEC-COLLECTIE
De Lightec-collectie van Morel verovert de nieuwste trends 

om mannen en vrouwen een ultra-minimalistische look 

te geven. Kenmerkend voor de Lightec-collectie is het 

hoge draagcomfort. Bij de ontwikkeling van de collectie is 

gebruik gemaakt van de nieuwste innovatieve materialen 

en technieken om concepten te creëren die mannen en 

vrouwen een comfortabele en lichtgewicht montuur bieden.

De 1880-collectie van Morel 
IS EEN HERINTERPRETATIE VAN EEN ICONISCH MODEL 

DE 1880-COLLECTIE VAN MOREL IS GEÏNSPIREERD OP DE EMBLEMATISCHE 

MODELLEN VAN HET MERK EN HERINTERPRETEERT DE ONTWERPEN IN HET 

HART VAN DE TREND. IN 1880 CREËERDE JULES MOREL ZIJN EERSTE PINCE-NEZ. 

140 JAAR LATER VOND MOREL ZE OPNIEUW UIT MET EEN EIGENTIJDSE TWIST. 

VERFIJND EN ORIGINEEL, DEZE MONTUREN GETUIGEN VAN DE GESCHIEDENIS EN 

DE KNOWHOW VAN BRILLEN SINDS 1880.

Morel biedt met model 60121M een vrouwelijke herinterpretatie van de pince-nez met 
een charmante cat-eye-vorm die de ogen benadrukt. Het roségoud van het montuur vangt 
het licht op en weerkaatst het op subtiele wijze, waardoor het licht naar voren komt. 
Gesigneerd met het M-monogram, wordt verfijning tot het uiterste gedreven.

Model 60122M creëert een aparte look voor mannen en is eveneens geïnspireerd op 
de eerste pince-nez van Morel. Het frame is met finesse bewerkt met een omgekeerde 
nylorconstructie die het zijn originaliteit geeft. Het kenmerkende M-monogram van het 
merk voegt een subtiele knipoog toe aan het erfgoed van het merk Morel. 

MOREL COMMITMENT DEAL
Morel is graag uw partner in een tijd dat samenwerken meer loont dan ooit te voren. Dit zal 
voor beide partijen zorgen voor een hogere omloopsnelheid en beperking van de risico’s. 
U mag hierbij rekenen op Morels loyaliteit en betrokkenheid. Informeer vrijblijvend naar 
de vele mogelijkheden die Morel Nederland u te bieden heeft.

Geef commitment en maak gebruik van de vele mogelijkheden:
- Korting oplopend tot 22%
- Keuze uit zes collecties
- Gratis onderdelen (oude niet retour)
- Geen voorraadrisico door omruilmogelijkheden
- Geldig op zonnebrillen én correctiemonturen
- Eenvoudig en snelle online bestelmodule

mailto:info@morel-ned.nl
tel:+31 (0)73 6901777
https://www.morel-ned.nl/
https://www.morelonline.com/
mailto:martin@morel-ned.nl
mailto:maico@morel-ned.nl
mailto:jeroen@morel-ned.nl
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i n t e r V i e w

Komono KENMERKT ZICH DOOR ZIJN 

VOORUITSTREVENDE ESTHETIEK 

IN 2009 RICHTTEN EX-PROFESSIONEEL SNOWBOARDER ANTON JANSSENS EN RAF 

MAES HET MERK KOMONO OP. EEN BESLISSING WAAR ZE TOT OP DE DAG VAN 

VANDAAG NOG STEEDS ACHTER STAAN. EN TERECHT, WANT HET GAAT ONTZETTEND 

GOED MET HET MERK. MET ZIJN INSPIRERENDE STIJL, HET VERRASSENDE KLEURENPALET 

EN DE VOORUITSTREVENDE ESTHETIEK IS KOMONO ER AL MEER DAN TIEN JAAR IN 

GESLAAGD OM GRENZEN TE VERLEGGEN. WE GAAN MET ANTON IN GESPREK OVER 

ZIJN PASSIE VOOR EYEWEAR EN DE VISIE VAN KOMONO.

Het ondernemerschap heeft er bij Anton altijd al ingezeten. “Ondernemen gaat naar mijn idee 
voornamelijk over lef. Ik denk dat het wat dat betreft raakvlakken heeft met snowboarden, waarbij 
je letterlijk buiten de piste treedt”, grapt Anton. Na zijn professionele snowboardcarrière werd 
Anton distributeur van verschillende modemerken in de Benelux. Hij vertelt: “Ik heb altijd al een 
enorme passie voor mode gehad. Met enorm veel plezier heb ik een aantal jaren verschillende 
merken gedistribueerd, maar op den duur kreeg ik de ambitie om een eigen merk op te richten.” 

ENORME PASSIE
Op de vraag wat zijn doel was met de oprichting van Komono, antwoordt Anton: “Mijn doel was 
voornamelijk om met plezier een nieuw merk op de markt te introduceren, en dat is in ieder geval 
goed gelukt. Ik zag en zie het vandaag de dag nog steeds als een avontuur en vind het geweldig 
om me iedere dag bezig te houden met de ontwikkeling van het merk. Ik denk dat die passie 
uiteindelijk ook uitstraalt naar de algehele beleving van het merk.”

RADICALE VISIE
Komono is diep geworteld in de Antwerpse modescene en staat bekend om zijn uitgesproken, 
radicale visie. Daarnaast maakt Komono avant-garde toegankelijk en betaalbaar. “De uitgesproken 
uitstraling van het merk in combinatie met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding maakt ons 
uniek. We willen blijven innoveren en voorop lopen, maar verliezen daarbij het DNA van het 
merk nooit uit het oog. Of het nu gaat om zonnebrillen, zonnebrilaccessoires, horloges of zelfs 
skimaskers, wij omarmen het experimentele en bieden een blik op de toekomst”, aldus Anton. 

Anton is niet bang om in het diepe te springen. In tegendeel. “Ik ben van mening dat je jezelf continu 
moet blijven uitdagen. Als iets succesvol is, wil het niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk is. Wij 
zijn niet bang om in het diepe te springen en durven te innoveren. In de eerste jaren moesten opticiens 
en consumenten nog wennen aan onze aanpak, maar inmiddels hebben ze het merk omarmd. En 
mocht onze visie opticiens of consumenten niet aanspreken, dan is dat maar zo. Wij houden ons vast 
aan wie we zijn en wat we doen en spreken daar een bepaald soort publiek mee aan.”

DUURZAAMHEID
Bij Komono staat duurzaamheid sinds de oprichting centraal en ook op dat vlak kan het merk 
zich een voorloper noemen. Zo heeft het bedrijf vijf jaar geleden de eerste CO2-neutrale collectie 
geïntroduceerd. “Ik ben opgegroeid met het idee dat je goed moet zorgen voor de mens en het 
milieu. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat ik die waarden in mijn bedrijf toepas”, aldus 
Anton. Zo heeft Komono bijvoorbeeld als doel om in 2023 100% sustainable te zijn. Anton legt 
uit: “We willen het hele productieproces verduurzamen. Denk daarbij aan de verpakkingen, de 
logistiek, recycling en natuurlijk de materiaalkeuze. Dit jaar hebben we al twee nieuwe duurzame 
materiaalsoorten geïntroduceerd, waaronder Eco-Acetaat in de optische collecties.” 

MARKETINGONDERSTEUNING
Naast innovaties, investeert Komono ook veel in het ondersteunen van zijn partners. Anton legt uit: 
“Onze focus ligt op de verkoop aan de opticiens en natuurlijk op de doorverkoop in de winkels. Je 

“OF HET NU GAAT 

OM ZONNEBRILLEN, 

ZONNEBRILACCESSOIRES, 

HORLOGES OF ZELFS 

SKIMASKERS, WIJ OMARMEN 

HET EXPERIMENTELE EN 

BIEDEN EEN BLIK OP DE 

TOEKOMST”

Anton Janssens
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moet het tenslotte toch samen doen. Wij ondersteunen onze partners daarom 
onder andere op het gebied van marketing. Zo bieden we beeldmateriaal 
aan voor in de optiekzaak, maar ook voor social mediakanalen. We werken 
met een fotograaf die ook werkt voor Beyoncé en high-end merken als Prada 
en Chanel. Zijn werk is enorm inspirerend, en dat is wat we willen. Het is 
namelijk van groot belang dat de opticien zijn of haar klanten kan inspireren 
en triggeren om een Komono-montuur te kopen.”

NIEUWE COLLECTIE
Uit het gesprek met Anton blijkt dat Komono allesbehalve stilzit. Ondanks de 
huidige pandemie, blijft het merk innoveren. “Innovatie zit in ons DNA, dus 
we vinden het belangrijk om ons daarop te blijven focussen. Op dit moment 
vindt er over de hele wereld een transformatie plaats van analoog naar digitaal 
en daar spelen wij met onze nieuwe collectie op in. Meer dan ooit heerst de 

vraag hoe de toekomst eruit komt te zien. Die vraag hebben wij vertaald naar 
nieuwe kleuren en materialen. Alles verandert in de wereld en dat willen we 
uitstralen met onze nieuwe collectie. Vandaar ook het passende thema van 
de campagne: Metamorphosis, the Art of Transformation.”

TOEKOMSTPLANNEN
Op de vraag wat de toekomstplannen van Komono zijn, antwoordt Anton: 
“We zullen ons altijd blijven vasthouden aan onze filosofie en tegelijkertijd 
zullen we blijven investeren in innovaties. Daarnaast lanceren we in de 
toekomst ook een juniorcollectie, die zich focust op jongens en meiden 
vanaf acht jaar. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze leeftijdsgroep 
goed aansluit op waar Komono voor staat, dus we hebben besloten om ons 
ook op deze doelgroep te gaan focussen.” 

Meer informatie:

Mike Bultink
Zuid-Nederland
Tel. +31 (0)6 25050631

Henk Stephan
Noord-Nederland
Tel. +31 (0)6 246150001

Raphael Baeten
België
Tel. +32 472493514

Info@komono.com
www.komono.com

tel:+31 (0)6 25050631
tel:+31 (0)6 246150001
tel:+32 472493514
mailto:Info@komono.com
https://www.komono.com/
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LOOKKINO 3868-C5
LOOKKINO 3868-C4
LOOKKINO 3449-M6

https://www.brilmode.nl/
mailto:info@brilmode.nl


BRILLENCOLLECTIE ISABEL MARANT: 
ONTWORPEN, VERVAARDIGD EN GEDISTRIBUEERD 

DOOR SAFILO 

ISABEL MARANT PRESENTEERT HAAR EERSTE BRILLENCOLLECTIE DIE IS 

ONTWORPEN, GEPRODUCEERD EN GEDISTRIBUEERD IN SAMENWERKING 

MET SAFILO. 

De essentie van het merk ISABEL MARANT, gekenmerkt door een casual-chic Parijse 
esthetiek, is zichtbaar in deze brillencollectie dankzij een hint naar klassieke vormen 
die een nieuwe interpretatie krijgen met onverwachte details. Ook het kleurenpalet 
varieert: van tijdloze kleuren tot speelse combinaties en gedurfde motiefjes.

De nieuwe brillencollectie, die een kosmopolitisch en nomadisch idee van 
vrouwelijkheid uitstraalt, omvat een compleet assortiment zonnebrillen en optische 
monturen met een tijdloos design voor dagelijks gebruik: achttien zonnebrillen 
waarvan tien modellen in acetaat, vier modellen in metaal en vier modellen met de 
combinatie van acetaat en metaal. Daarnaast behoren ook twintig optische monturen 
tot het assortiment, waarvan negen modellen in acetaat, zes modellen in metaal en vijf 
modellen met de combinatie van acetaat en metaal.

DE « NEW » COLLECTIE
Deze collectie, ontworpen voor de verfijnde en moderne vrouw met een persoonlijke 
visie op stijl en trends, zorgt voor een gedurfd imago maar met een zachte benadering. 
Een reeks tijdloze modellen, zorgvuldig vervaardigd in fijn acetaat en verfraaid met 
karakteristieke details: de iconische metalen versiering in de vorm van het Silver Leaf op 
het front, de bladvormigs neuspads, de fijn gebeitelde veren en het ISABEL MARANT-
logo op de buitenkant van de linkerveer en de iconische oortips. Het kleurengamma 
omvat klassieke zwarte en gevlamde tinten alsook subtiele pastelkleuren in combinatie 
met een disruptief zwart-wit verloop en gestreepte dierenprints voor een elegante look.

DE « LUCK » COLLECTIE
Deze zonnebrillen en optische monturen van metaal en acetaat weerspiegelen 
de ingetogen en pure vrouwelijkheid van het merk, met trendy designaccenten 
en onverwachte kleuren. Deze vrouwelijke vormen fascineren door een perfect 
evenwicht tussen de verschillende materialen, de transparante tinten van het acetaat en 
het gepersonaliseerde metalen Silver Leaf embleem op het front maar ook op de veren. 

DE « WILD METAL » COLLECTIE
De dunne metalen veren van de zonnebrillen en optische monturen 
worden geaccentueerd door een delicate coating dat is aangebracht 
op de buitenkant van het frame of op de neusbrug. 

DE « IN LOVE » COLLECTIE
De optische monturen en zonnebrillen in deze collectie worden gedragen 
door dames die van mooie dingen houden. Met de strakke vormen en 
felle kleuren worden de waarden van het merk sterk weerspiegeld.  Deze 
slanke frames zijn een perfecte balans tussen mannelijk en vrouwelijk. 

Meer informatie: Safilo Nederland
Tel. +31 (0)30 2287304 | www.safilo.com
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https://www.safilo.com/
tel:+31 (0)30 2287304


wall  
displayshop window 

solutions

Thanks to its variability in height and width, CAROLINE  
is perfect for shop windows, as a room divider, furniture  
in the middle of a room or wall presentations. The new 
shelving system can then be equipped with a wide variety 
of components to create individual and ever-changing 
product displays.  

shelving system & 
storage space

showcase & 
storage

freestanding  
furniture

New by

concept-s  
Ladenbau & Objektdesign GmbH 
Steinbeisstraße 8 
73614 Schorndorf, Germany   

 
+49 (0) 71 81  9 93 71 - 0   
info@concept-s-design.com
www.concept-s-design.com

New INNOVATIVe & flexIble shelVINg  
sysTem wIThOUT VIsIble CONNeCTIONs -  
eAsy & fAsT Assembly wIThOUT ANy TOOls

de opticien
Va k t i j d s c h r i ft

BIJ VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN HOORT EEN NET ZO INFORMATIEVE WEBSITE EN AANSPREKENDE NIEUWSBRIEF. ALS B2B MEDIA-PARTNER 

ZIEN WIJ SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM EN LINKEDIN) ALS DIGITALE ONTMOETINGSPLEK BIJ UITSTEK.

DE DIGITALE 

ONTMOETINGS-

PLEK BIJ UITSTEK!

tel:+49 (0) 71 81  9 93 71
mailto:info@concept-s-design.com
https://www.concept-s-design.com/
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M o n t u r e n

“GEDREVEN DOOR EEN PASSIE VOOR DESIGN, CREËREN WIJ 

OOGSTRELENDE BRILLEN VOOR DEGENEN VAN WIE WE HOUDEN EN OM 

WIE WE GEVEN”, ALDUS DE ONTWERPERS VAN HET DEENSE KILSGAARD 

OVER DE NIEUWE SS21-COLLECTIE. “WIJ VOLGEN GEEN TRENDS EN 

DOGMA'S ALLEEN MAAR OM HIP TE BLIJVEN. ONZE ONTWERPEN ZIJN 

GEBASEERD OP TIJDLOZE FUNCTIONALITEIT. WIJ MAKEN EENVOUDIGE, 

ELEGANTE MONTUREN DIE NOOIT UIT DE MODE RAKEN.”

MINIMALISTISCH EN TOCH HIP, UNIEK EN GEDURFD: 
DAT IS DE NIEUWE COLLECTIE VAN KILSGAARD

De stijlen voor het nieuwe seizoen komen voort uit een gestroomlijnd kernontwerp, 
dat zich vertakt in verschillende creatieve uitingen waarin vorm en functie 
samensmelten. Ondanks de zeer slanke, bijna ingetogen profielen van elk montuur, 
onderscheidt de nieuwe collectie van Kilsgaard zich van de massa door zijn tijdloze 
en toch eigentijdse stijl. Minimalistisch en toch hip, uniek en gedurfd.

HAYLEY EN MOANA
HAYLEY en MOANA, twee gracieuze vormen van ultraflexibel en comfortabel Beta 
Titanium zijn de belichaming van vrouwelijkheid met een moderne flair. Ze hebben 
een onafhankelijke inslag met een vleugje sensualiteit. De gestrekte lijnen van de 
rechthoekige HAYLEY en de licht afgeronde vorm van MOANA komen samen in een 
gladde en gestroomlijnde expressie met een oversized profiel dat je ogen opent voor 
de wereld om je heen. Deze levendige en energieke look is zowel eigentijds als fris en 
wordt gecombineerd met een rijk kleurenpalet geïnspireerd op de kostbare tinten van 
de natuur samen met warme glanzende goud nuances. De veren zijn voorzien van 
verfijnde gebeeldhouwde uiteinden gemaakt van Japans acetaat van hoge kwaliteit.

STERLING EN ARGYLL
Minimalistisch met een ongecompliceerde en sierlijke ‘touch’. Deze twee mooie 
monturen zijn de meer mannelijke of misschien uniseks versie van de nieuwe Beta 
Titanium-collectie. Het comfort en de flexibiliteit van deze monturen zijn uitzonderlijk. 
Eerst is er de STERLING, een ronde, iets oversized vorm voor het tengere gezicht, 
gevolgd door de ARGYLL, een klassieke mannelijke vorm voor grotere gezichten. Let 
op de rechte parallelle veren die een strakke en gestructureerde lijn toevoegen om 

de look af te maken. Het ingetogen kleurenpalet bestaat uit bosgroen, 
zeeblauw en matzwart, maar ook uit metallic tinten van glanzend 
zilver en zeldzaam goud. Deze worden gecompleteerd met verfijnde 
gebeeldhouwde uiteinden van Japans acetaat van hoge kwaliteit.

CARLYLE
Een ware klassieker is terug. Precisie, ruwe materialen en gedurfde 
keuzes. Het herwerkte Carlyle-model van onopgesmukt acetaat 
blijft trouw aan waar we in geloven – en wat werkt: Eerlijk en 
minimalistisch design. Het montuur dat nu wordt geïntroduceerd is 
strak en eenvoudig, zonder overdaad. Kilsgaard heeft de klassieke 
ronde pantovorm opnieuw bedacht en geen compromissen gesloten 
bij de keuze van de materialen. Carlyle is verkrijgbaar in twee maten 
voor mannen en vrouwen. Het heeft een reeks klassieke afgezwakte 
en diffuse aardekleuren - variërend van bleek kaki en bruin schildpad 
tot effen zwart. Er zijn twee verschillende voorkanten, mat of blank, 
en ze worden geleverd met complementair gekleurde veren. Dit is een 
universele selectie monturen waarbij alles wordt gereduceerd tot het 
precies goed is - en niets aan het toeval wordt overgelaten.

Meer informatie:  Design Eyewear Group
Tel. +31 (0)79 -5938770 | Info.nl@designeyeweargroup.com
www.designeyeweargroup.com
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mailto:Info.nl@designeyeweargroup.com
tel:+31 (0)79 -5938770
https://www.designeyeweargroup.com/
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o n D e r n e M e n

VRAAG HET UW 

OPTIEKadviseur®!

Dit is een vaak gehoorde vraag en ik merk dat steeds meer optiekondernemers daar tegenaan lopen. Sterker nog, ik merk 
zelfs dat dit voor menig optiekondernemer een reden is om de winkel iets vervroegd te verkopen. Het vak is nog wel leuk, 
en de klanten zijn fijn, maar al die overheidsregeltjes én de uitdagingen die er zijn op personeelsgebied, dat zijn nogal wat 
bordjes die we in de lucht moeten houden. 

En met volle energie lukt dat nog wel, maar als die energie wat minder wordt, dan valt er nog wel eens een bordje van de 
stok en dat geeft ergernis. Kortom, je bent niet de enige met deze uitdagingen. Dus herkenbaar? Ja! Maar het gaat natuurlijk 
om de oplossing hiervan. Wat ik gemerkt heb via ons platform OPTIEKadviseurs®, waar wij oplossingen bieden voor meerdere 
disciplines rondom het ondernemen, is dat het voor veel van deze zaken geldt dat je éénmalig moet investeren om het voor 
langere tijd goed op de rit te hebben. En dan bedoel ik bijvoorbeeld je juridische documenten, je personeelsdossiers, je cijfer 
dashboard, je organisatie structuur, je voorraadbeheer en je marketing strategie. Als je die zaken even goed op de rit zet, of 
op de rit laat zetten, dan zul je zien dat er weer ruimte komt in je hoofd en in tijd. Want al die ‘eigenlijkmoetiknog’ zaken 
kosten onbewust best veel energie. 

Daarnaast hoef je echt niet alles alleen te doen, we hebben twee inkoopverenigingen die zich tot doel hebben gesteld om 
de zelfstandige opticiens te ondersteunen en via ons platform dragen wij daar ook een steentje aan bij. Dus maak vooral 
gebruik van de externe kennis om je interne zaken op orde te krijgen. Ja, het is even doorbijten, maar elk stukje wat je goed 
neerzet en af kan vinken, geeft weer ruimte en energie.

“IK BEN EIGENAAR VAN TWEE OPTIEKZAKEN EN VIND M’N VAK NOG STEEDS HEEL 

LEUK, MAAR IK MERK DAT IK STEEDS MEER MOEITE HEB MET HET REGELEN VAN ALLE 

ONDERNEMERSZAKEN. ER KOMEN OOK ZOVEEL DINGEN BIJ KIJKEN WAAR IK GEEN 

VERSTAND VAN HEB. HOE DOEN ANDERE OPTIEKERS DAT?”

BERT SMELIK

Bert adviseert opticiens al jaren 

vanuit een ruime ervaring met 

elk aspect van de optiekbranche. 

Naast het bemiddelen bij aan- en 

verkoop van optiekondernemingen 

staat Mensen & Organisatie bij 

hem centraal. www.be-smart.nl

Het vakblad De Opticien en het serviceplatform voor de zelfstandige opticiens OPTIEKadviseurs® zullen u in elke uitgave 

ondersteunen met antwoorden op veelvoorkomende vragen. De antwoorden hierop zijn gebaseerd op vragen die de 

OPTIEKadviseurs dagelijks ontvangen, maar er is ook de mogelijkheid om uw eigen specifieke vragen te stellen. U kunt deze 

vragen stellen via e-mail op vragen@optiekadviseurs.nl. Alle vragen zullen anoniem gepubliceerd en behandeld worden.

ALS ZELFSTANDIG OPTIEKONDERNEMER WORDT ER BEST VEEL VAN U GEVRAAGD. OMDAT U ONDERNEMER BENT, ZULT U -NAAST DE NOODZAKELIJKE 

VAKTECHNISCHE KENNIS- OOK BEHOORLIJK WAT ONDERNEMERSKENNIS NODIG HEBBEN. VEEL ONDERWERPEN OP ONDERNEMERSGEBIED ZIJN 

DERMATE SPECIALISTISCH DAT HET VAAK BETER IS OM HIERBIJ DE KENNIS VAN EEN SPECIALIST IN TE SCHAKELEN.

https://www.be-smart.nl/
mailto:vragen@optiekadviseurs.nl
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Ik krijg als interieurarchitect regelmatig deze vraag gesteld, zowel tijdens een interieur-intakegesprek als vrijblijvend 
telefonisch. Door mijn onafhankelijkheid als optiekadviseur kan ik, los van uitvoerende partijen, een advies-
ontwerpanalyseschets (mooi scrabblewoord!) ter plekke in de winkel maken. Hierbij komen, passend binnen ieder reëel 
taakstellend budget, allerlei mogelijkheden en praktische tips voorbij. Bijvoorbeeld op het gebied van kleur (verf), licht 
(led) routing (indeling), communicatie (signing), beleving (styling) en trends (wat is over vijf jaar nog “goed”?).

Het is altijd goed om eens, vrijblijvend en onafhankelijk, een interieur-scan te laten maken met een verslag/schets om er 
zelf mee aan de slag te gaan. Bel gerust voor een toelichting hoe ik werk en wat de mogelijkheden zijn. Laat zien aan uw 
(toekomstige) klanten dat uw uitnodigende winkeluitstraling in de toekomst gelooft. Zeker in deze tijd, zonder te
verbouwen. Een kleine verandering kán misschien een groots effect hebben!

“IK WIL NIET ECHT VERBOUWEN, MAAR WEL IETS AAN MIJN INTERIEURUITSTRALING 

DOEN EN DE INRICHTING OOK VERBETEREN. WAT KAN IK (ZELF) DOEN?”

JOS BAIJENS

Jos is met zijn Bureau Baijens 

(interieurarchitecten en 

ontwerpers) al meer dan 25 

jaar expert op het gebied van 

interieurcommunicatie voor 

optiekwinkels. Bij Bureau Baijens 

staat onafhankelijkheid voorop. 

Jos denkt graag met u mee.

Algemene Voorwaarden zullen doorgaans niet zo’n belangrijke functie hebben in uw dagelijkse praktijk, tot het moment dat 
er iets misgaat. Op deze momenten is het belangrijk voor u als zelfstandig opticien om duidelijk te hebben wat uw rechten en 
plichten zijn met betrekking tot bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Indien u optometrie levert aan consumenten is dit extra van 
belang, nu voor deze dienst nog strengere regels gelden op het gebied van algemene voorwaarden en consumentenbescherming. 

Ten eerste is het van belang dat de klant op een correcte wijze de mogelijkheid heeft gekregen om van de algemene 
voorwaarden kennis te nemen voordat er een overeenkomst wordt gesloten. Daarnaast is het van belang dat de inhoud niet 
alleen de consument beschermt, maar met name ook u als gebruiker van de algemene voorwaarden. Hierbij moet onder 
andere gedacht worden aan welke partij op welk moment aansprakelijk is voor schade. Het is van belang dat er goed naar 
de juridische haalbaarheid van dergelijke bepalingen wordt gekeken, aangezien consumenten grote bescherming genieten. 
Indien de inhoud van de algemene voorwaarden niet redelijk en billijk is, loopt u de kans dat bepalingen vernietigd worden 
in een rechterlijke procedure, wat behoorlijke kosten met zich mee kan brengen.

U doet er dan ook goed aan uw algemene voorwaarden één keer, aangepast aan uw specifieke situatie, juridisch correct op te 
laten stellen en deze daarna jaarlijks te laten checken door een jurist. Om u hierbij te ondersteunen heeft OPTIEKadviseurs® 
een Algemene Voorwaarden-pakket voor de zelfstandige opticien ontwikkeld, met een standaard- en een maatwerkversie. 
Kijk voor meer informatie op www.optiekadviseurs.nl/av-optiek of neem contact op mevr. mr. M.J.S. Joosten van de 
Raadgevers Bedrijfsjuristen.

MARJON JOOSTEN

Mr. Marjon is als senior juriste 

verbonden aan De Raadgevers. 

Neem gerust contact met haar op 

voor al uw juridische vragen op 

het gebied van consumentenrecht, 

huurkwesties en arbeidszaken. 

Ook voor uw AVG vragen.

“WIJ HEBBEN ONLANGS EEN VERVELENDE SITUATIE MEEGEMAAKT MET EEN CONSUMENT DIE 

PLOTS AFZAG VAN DE AANKOOP DIE WIJ AL KLAAR HADDEN GEMAAKT. WE HEBBEN DIT WEL OP 

KUNNEN LOSSEN, MAAR MERKTEN WEL DAT WIJ NIET VOLDOENDE DUIDELIJKHEID HADDEN IN ONZE 

ALGEMENE LEVERING VOORWAARDEN. HOE KUNNEN WIJ DIT SOORT ZAKEN BETER INDEKKEN IN DE 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONZE WINKEL?”   

https://www.optiekadviseurs.nl/av-optiek
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i n g e z o n D e n  B r i e f

EEN INGEZONDEN BRIEF 

VAN EEN ‘kruimelopticien’ 

Beste redactie van vaktijdschrift De Opticien,

Ik lees jullie blad nog steeds met veel interesse en ik heb al 
meermaals getwijfeld of ik jullie zou schrijven, en nu doe ik het 
toch. Ik ben zelf een ‘kruimelopticien’ die met veel gecijfer en zelf 
doen (kruisen, etalage, reclame et cetera) mezelf kan blijven redden. 
En het is niet omdat ik nu wat ouder begin te worden dat ik niet 
meer ‘aux serieux’ genomen wordt, nee, ik vind dat het publiceren 
van voornamelijk succesvolle opticiens niet eerlijk is tegenover 
zoveel kleine kruimelopticiens die niet meer in de marketingmolen 
passen en die toch ook nog tot de groep ondernemers behoren. 

Toch wil ik niet als zeurende oude man overkomen en ook iets 
opbouwends opschrijven. Als opticien met kleine omzet heb 
je niets te eisen van je leveranciers, integendeel. Bij hoeveel 
mooie merken ben je wel niet verplicht om een bepaald aantal 
stuks per jaar te draaien (om over kortingen bij leveranciers van 
brillen en glazen nog maar te zwijgen!) en daar wringt precies het 
schoentje. Je werkt bijvoorbeeld, zoals ik, maar met drie merken, 
maar je aanbod moet wel wat ruimer zijn om goed te scoren. Je 
wil natuurlijk niet worden afgeschilderd als de opticien zonder 
een mooi aanbod. Daarom moest ik een netwerk opbouwen 
met grotere zaken, waar ik eventueel monturen mee kon ruilen, 
zodat ik ook weer eens wat leuks in de etalage kan leggen en kan 
aanbieden aan mijn bezoekers.

“Met mijn auto probeer ik al jarenlang wat 
zichtbaarheid in de omgeving te creëren. 
Een tijdje terug reed ik bij een zebrapad en 
kon ik niet zo snel remmen (de remmen van 
mijn karretje doen het niet meer helemaal 
goed) en een jongeman uitte prompt zijn 
ongenoegen door een vuistslag op mijn 
voorruit te geven. Aangezien dit nog geen 
veiligheidsglas is, ging zijn keiharde vuist 
recht mijn wagentje binnen en ook de 
ietwat heetgebakerde jongen schrok flink. 
Glazen kan ik nog wel in een brilletje 
slijpen, maar een autoruit vervangen is 
wat lastiger, vandaar deze foto met een 
gebroken ruit. Maar dat komt goed, ik heb 
me al vaker ergens ‘doorheen geslagen’. Het 
paneel op de foto heb ik laten schilderen 
door een vriend en de injectienaald heb ik 
zelf in elkaar geknutseld. Ik ben namelijk 
van mening dat het niet alleen maar over 
de optiek hoeft te gaan. Een klant van mij 
noemde het ‘burgerzin’, mooi verwoord 
vond ik dat!” 

Ik heb het idee dat ik niet de enige ben die er zo instaat, maar 
ik heb het idee dat veel ondernemers zich schamen om hiervoor 
uit te komen. Ik doe het nu wel en spijtig genoeg heb ik hier 
ook alle tijd voor, want het is veel te rustig in mij zaak. En zo nu 
en dan een servicebezoeker (ik gebruik bewust niet het woord 
‘klant’) ontvangen, vergt ook heel veel energie van je, maar je 
moet natuurlijk vriendelijk blijven want die persoon is wellicht 
een potentiële klant. Ik denk dat mijn collega’s binnen de 
‘kruimelafdeling’ dit gevoel goed herkennen. 

Toch blijf ik, na al die jaren, mijn vak liefhebben en blijven 
de service en de kwalitatief goede producten de belangrijke 
speerpunten, want zoals de leus van Rolls Roys luidt: “Long after 
the price is forgotten, the quality remains.” 

Ik hoop dat ik met deze brief andere opticiens kan laten inzien 
dat ze niet de enige zijn bij wie het af en toe wat minder gaat. Het 
is helemaal niet erg om daarvoor uit te komen, je hoeft je daar 
niet voor te schamen.

Warme groet vanuit België,

Denis Roes

De tekening op het autootje is gemaakt door de beroemde striptekenaar Jef Nijs. Toen Denis zijn zaak net begon, stapte Jef Nijs de winkel binnen 
om een tekenbril te maken. Denis heeft zich daar volledig op toegelegd en als dank kreeg Denis een originele pentekening met de naam “Roes”. 
Denis heeft deze tekening later door een bedrijf op zijn auto laten uitvoeren. 

BBIG bv
+31 (0)413 271 470

www.bbig-design.com / www.AndNowMe.com

You rule. Be cool.

Grab it.
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o p t i e K  i n  B e e l D  –  o o g z o r g  s t a s s a r

BIJ OOGZORG STASSAR STAAN 

PERSOONLIJKHEID EN SERVICE VOOROP

DIRENA WAS VIJFTIEN JAAR TOEN ZE BIJ OPTIEK STASSAR IN MADE TERECHT KWAM ALS LEERLING OPTICIEN. “IK WILDE AAN DE SLAG GAAN BIJ DE 

POLITIE MAAR KWAM NIET DOOR DE MEDISCHE KEURING VANWEGE MIJN OGEN. IK WIST OP DAT MOMENT ECHT NIET WELKE OPLEIDING IK WILDE 

GAAN DOEN. TOEN IK BIJ MIJN OPTICIEN LANGSGING IN MADE, ZEI HIJ: ‘MAAR WAAROM WORD JE GEEN OPTICIEN? EEN LEUK EN VEELZIJDIG 

BEROEP!’ EN ZO IS HET BALLETJE GAAN ROLLEN”, ALDUS DIRENA VAN DER WERF, EIGENARESSE VAN OOGZORG STASSAR. NA DE OPLEIDING IS ZE 

ZICH TEVENS GAAN RICHTEN OP DE MEDISCHE KANT VAN HET VAK EN HEEFT ZE GEWERKT IN VERSCHILLENDE ZIEKENHUIZEN. MAAR STEEDS KWAM 

DIRENA WEER TERUG OP HET OUDE NEST EN INMIDDELS IS ZE DE TROTSTE EIGENARESSE VAN DE OPTIEKZAAK. 

“Nadat de politieopleiding toch niet door ging, besloot ik om de opleiding 
tot opticien te gaan volgen. Tijdens mijn studie heb ik het vak in de praktijk 
geleerd bij meneer en mevrouw Stassar, de eigenaren van twee optiekzaken in 
Made, die destijds de naam Optiek Centrum Made en Optiek Stassar droegen. 
Nadat ik klaar was met mijn opleiding, ben ik uitgevlogen naar het ziekenhuis 
om meer kennis op te doen. Ook heb ik nog een tijd voor Ergra gewerkt en 
heb ik de opleiding voor Low Vision Specialist afgerond. Na deze uitstap ben 
ik vervolgens in de optiek aan de slag gegaan”, aldus Direna. 

Op den duur was Direna echter toe aan een nieuwe uitdaging. “Na een tijdje 
besloot ik dat het tijd werd voor een nieuwe stap en zodoende ben ik in een 
ziekenhuis aan de slag gegaan als Technisch Oogheelkundig Assistent. Ook 
heb ik nog bij een aantal andere optiekzaken gewerkt, maar toch keerde 
ik iedere keer weer terug naar Optiek Stassar. Ik heb bij iedere werkgever 
absoluut veel geleerd, maar de sfeer binnen Optiek Stassar en de manier van 
werken spreken me gewoonweg enorm aan. Ik kom zelf uit Made en voel me 
er gewoon helemaal thuis. Ik ben in totaal drie keer weggegaan en vier keer 
teruggekomen. En nu blijf ik”, grapt Direna. 
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OVERNAME
In 2013 werd de tweede vestiging in Made opgeheven. Hierover vertelt Direna: 
“We zijn vanaf dat moment vanuit één vestiging gaan werken, en dat beviel 
ontzettend goed. In de daaropvolgende jaren werd langzaamaan duidelijk dat 
meneer en mevrouw Stassar de winkel op den duur wilden verkopen. Ik kom 
zelf uit een ondernemersfamilie en heb altijd wel de ambitie gehad om de zaak 
over te nemen. Uiteindelijk ben ik in 2018 ingestapt als mede-eigenaar. Vanaf 
januari dit jaar heb ik de zaak volledig overgenomen. Ik ben ze nog steeds 
enorm dankbaar voor deze kans die ze mij hebben gegeven.”

Dat Direna al vanaf 2018 wist dat ze de zaak zou overnemen, bood volgens 
haar veel voordelen. “Ik kon langzaam wennen aan het idee dat ik ooit de 
eigenaresse van de winkel zou worden. Daarnaast heb ik in de periode ook 
ontzettend veel geleerd van meneer en mevrouw Stassar. Natuurlijk heb 
ik ook mijn eigen visie op het ondernemerschap, maar het is altijd fijn als 
iemand in het begin over je schouder meekijkt en je kan adviseren.”

Niet alleen Direna is enthousiast over de nieuwe zaak. Ook haar klanten 
die binnenstappen zijn blij verrast. “Ik vind het geweldig om te zien dat 
onze bestaande klanten zo enthousiast reageren op de nieuwe uitstraling. 
Daarnaast trekt het ook nieuwe klanten aan, en dat is natuurlijk wat we 
hoopten te bereiken.”

TOEKOMSTPLANNEN
Direna zit bomvol ideeën voor de toekomst, maar werkt deze stapje voor 
stapje uit. “Oogzorg Stassar staat bekend om zijn persoonlijkheid en 
service, dus daar zullen we ons altijd op blijven focussen. Daar zijn we 
immers zo succesvol door geworden. Mijn ambitie is om me daarnaast in 
de toekomst meer toe te leggen op oogzorg. Ik wil een allround optiekzaak 
zijn, waar iedereen terecht kan voor een nieuwe bril, maar ook voor goede 
hoor- en oogzorg. Al vanaf het begin bieden we het dorp service met een 
inloopspreekuur van een audicien. Dit is de afgelopen jaren uitgebreid van 
één naar meerdere dagdelen per week. Ik hoop dat daar in de toekomst ook 
een optometrist en eventueel een orthoptist aan toe te kunnen voegen zodat 
we onze klanten nog meer service kunnen bieden. Ik heb daarom ook bewust 
de naam van de zaak aangepast van Optiek Stassar naar Oogzorg Stassar.”

Kortom, er zijn plannen genoeg voor de toekomst en Direna kijkt dan ook uit 
naar de komende periode. “Ik ben ontzettend blij met de nieuwe zaak én mijn 
nieuwe rol als eigenaresse. De afwisseling tussen het werken op de werkvloer 
en het ondernemen, vind ik geweldig. Ik kijk samen met mijn team enorm uit 
naar de toekomst. Zonder de inzet van mijn topteam aan medewerkers zou ik 
dit nooit voor elkaar hebben gekregen."

Meer informatie: Oogzorg Stassar
Tel. +31 (0)162 682839 | www.oogzorgstassar.nl  

 “HET DOEL VAN DE VERBOUWING 
WAS OM TOEGANKELIJKHEID 

UIT TE STRALEN”

VERHUIZING
De zaak bestaat al ruim 45 jaar en is altijd een succesvolle optiekzaak geweest. 
Toch besloot Direna om de zaak te verhuizen. “Ik wilde een moderniseringsslag 
maken met de winkel en toen de mogelijkheid zich voordeed om het huidige 
pand te gaan huren, besloot ik om er voor te gaan. Natuurlijk ben ik al 
enige tijd bezig met de voorbereidingen dus het heeft veel tijd en energie 
kost, maar dat is het meer dan waard!” Op de vraag of ze de verhuizing niet 
spannend vond vanwege de huidige pandemie, antwoordt Direna: “Toen we 
de zaak openden, zaten we midden in de lockdown, dus het was absoluut 
een spannende periode. Daarnaast was ik net bevallen van mijn derde kindje. 
Kortom, een pittige tijd, maar dat hoort bij het ondernemerschap. We hebben 
natuurlijk wel het geluk gehad dat we al die tijd open mochten blijven.”

TOEGANKELIJKE SFEER
Voor de verbouwing van het nieuwe pand schakelde Direna een 
interieurbedrijf in. “Het doel van de verbouwing was om toegankelijkheid 
uit te stralen. Wij willen voor iedereen een passende bril en de juiste 
oogzorg kunnen bieden. Daarbij is het niet alleen van belang om een 
breed assortiment aan te bieden, maar ook om de uitstraling van de zaak 
toegankelijk te maken. We wilden een gezellige en huiselijke sfeer creëren, 
en ik denk dat dat zeker is gelukt. Ik ben ontzettend blij met het resultaat!” 

https://www.oogzorgstassar.nl/
tel:+31 (0)162 682839
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i n t e r V i e w

GROENEWEGEN OOGZORG BESTAAT 40 JAAR!

FRANK GROENEWEGEN HAD DE AMBITIE OM NA DE 

MIDDELBARE SCHOOL NAAR DE KUNSTACADEMIE TE 

GAAN. “VANAF MIJN DERTIENDE WAS SCHILDEREN MIJN 

GROTE HOBBY. IK ZAT IEDERE ZATERDAG TE WERKEN IN HET 

ATELIER VAN EEN KUNSTSCHILDER DIE MIJ ALLE KNEEPJES 

VAN HET SCHILDERSVAK LEERDE”, ALDUS FRANK. TOCH 

BESLOOT HIJ OM HET OPTIEKVAK IN TE GAAN. WE GAAN 

MET FRANK IN GESPREK OVER ZIJN PASSIE VOOR HET VAK. 

WE GAAN MET HEM IN GESPREK OVER DEZE KEUZE, DIE 

UITEINDELIJK DE JUISTE BLEEK TE ZIJN. DIT JAAR VIERT DE 

SUCCESVOLLE OPTIEKZAAK GROENEWEGEN OOGZORG 

NAMELIJK ZIJN 40-JARIG JUBILEUM. 

In de jaren zestig en zeventig was het leven als kunstenaar 
heel moeilijk, volgens Frank. “Velen moesten rondkomen 
van de BKR-regeling en gezien het feit dat ik toen niet echt 
de uitstraling had van een kunstenaar, was de keuze om het 
optiekvak in te gaan al snel gemaakt. Mijn passie is namelijk 
om mooie dingen te maken, creaties te boetseren op doek en 
mensen hiermee blij te maken. Het adviseren van een mooie 
bril is dat naar mijn idee ook. Je boetseert als het ware een 
compleet beeld waar de klant gelukkig van wordt”, aldus Frank.

Het was voor Frank al snel duidelijk dat hij een eigen zaak 
wilde opbouwen. “De opening in 1981 was een vliegende start 
en ik moest al snel assistentie inschakelen. De winkelruimte 
bleek op den duur te klein, waardoor ik besloot om in 1994 de 
zaak te verhuizen naar een groter pand in het winkelcentrum.”

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
Al veertig jaar runt Frank zijn zaak met enorm veel passie. 
Dat, in combinatie met het geven van het juiste advies, blijkt 
de sleutel tot het succes van Groenewegen Oogzorg. “Onze 
specialiteit is het adviseren van een top bril die past bij de 
persoon. Je moet goed kunnen inschatten en aanvoelen wat 

de wensen en behoeften zijn van de klant en binnen welk budget hij of zij een bril zoekt.” 
Het op een persoonlijke manier adviseren van je klanten is volgens Frank essentieel om 
je te onderscheiden van de grootwinkelbedrijven. “De concurrentie van de ketens is in de 
afgelopen jaren enorm toegenomen. De uitdaging is daarom om je als zelfstandig ondernemer 
te onderscheiden door middel van een persoonlijke benadering en het leveren van constante 
kwaliteit en goede informatie. Zo is Leon de Waard inmiddels al achttien jaar in dienst bij 
Groenewegen Oogzorg. Onze klanten kennen ons goed, waardoor we de persoonlijkheid 
kunnen waarborgen. Daarnaast merken wij ook dat eerlijkheid naar de klanten toe wordt 
gewaardeerd. We verkopen geen bril als er oogheelkundige problemen zijn en als we het 
gewenste montuur niet in huis hebben, dan zoeken we samen met de klant naar een juiste 
oplossing.”

TOEGANKELIJK
Wat ook kenmerkend is voor Groenewegen Oogzorg, is dat er aan iedereen wordt gedacht. 
“Wij richten ons op alle leeftijden, van kinderen tot senioren. We willen voor iedereen 
toegankelijk zijn. Zo vinden we het belangrijk om goede oogzorg te bieden aan mensen 
die soms wat extra aandacht nodig hebben, zoals iemand met dementie of iemand met een 
verstandelijke beperking bijvoorbeeld. We hebben meerdere zorgcentra in de buurt en vinden 
het belangrijk dat we bewoners daarvan ook kunnen voorzien in hun wensen en behoeften.”

CONTACT MET OOG- EN HUISARTSEN
Groenewegen Oogzorg hecht, zoals de naam al doet vermoeden, veel waarde in goede 
oogzorg. In de afgelopen jaren is volgens Frank het belang van onderzoek in de optometrie 
praktijk toegenomen. “Het goede contact met oog- en huisartsen in de regio zorgt ervoor 
dat we onze klanten snel door kunnen doorverwijzen wanneer we bijzonderheden hebben 
geconstateerd. We merken dat dit ook andersom werkt: huisartsen sturen mensen specifiek 
naar ons door voor verder onderzoek.”

Meer informatie: Groenewegen Oogzorg
Tel. +31 (0)10 4163490 | www.groenewegenoogzorg.nl

https://www.groenewegenoogzorg.nl/
tel:+31 (0)10 4163490


Na het proberen van ACUVUE® OASYS 1-Day met HydraLuxe™, gaf 95% van de nieuwe 
dragers bij hun vervolgbezoek aan dat zij de lenzen wilden blijven dragen.*1

VERTROUWEN 
VANAF DAG 1

Als uw klanten beginnen met ACUVUE® OASYS 1-Day, kunt u erop 
vertrouwen dat het niet zal blijven bij een proefpaar*,1

*In market assessment among 142 Ophthalmologists in France (referenced as contact lens fi tters) fi tting 1453 patients (n=804 Neophytes, n=186 Lapsed Wearers, n=463 Existing CL Wearers). 
#Improved optical performance and vision compared to ACUVUE® OASYS contact lenses with HYDRACLEAR® PLUS Technology.

1. Data on fi le JJVC 2019, In market assessment with ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™, with 142 ECPs fi tting in France fi tting 1453 new, existing and lapsed soft CL wearers. 2. JJV Data on File 2016. 1-week
dispensing evaluation, DW study, n=119 soft contact lens wearers in the United States. 3. JJV Data on File 2017. Visual Performance of ACUVUE® OASYS 1-Day contact lenses with HydraLuxe™ technology.

Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-fi lter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt. UV-absorberende contactlenzen zijn 
GEEN vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D 
lens.

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS en HydraLuxe™ zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV/NV. © Johnson & Johnson Medical BV/NV 2021. VPOA1097-Feb21/PP2021AO1D4086

De hele dag 
comfort2

Scherper, helderder, 
duidelijker zicht#3

Makkelijk 
hanteerbaar2

Beschikbaar voor 
astigmatisme
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O’Max Instruments BV

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar
Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

an Essilor Company

Wij bieden
een totaal-
oplossing
Nu met  extra voordeel

O’Max Instruments biedt een compleet programma van instrumenten,
software en meubilair voor de optiekbranche. Met Topcon leveren wij hoog-
waardige instrumenten met een sterke focus op kwaliteit, gebruiksgemak
en innovatie. Vaak is zelfs volautomatische bediening op afstand mogelijk.
De producten zijn voorzien van de laatste technologie en kennen een
optimale connectiviteit. Dit betekent een verademing voor uw workflow,
want met Topcon werkt alles nét even beter.

Tijdelijk is er extra voordeel op de nieuwe Topcon MYAH en de
Topcon 3D OCT-1 Maestro 2.  Bel of mail ons voor meer informatie
of een demonstratie in onze showroom:

• Mark Terwisscha (Rayon Oost), telefoon 06 - 14 809 075
• Fred van Leeuwen (Sales Manager), telefoon 06 - 21 26 70 96

Met Topcon werkt alles nét beter. Nu met extra voordeel!

check www.omax.nl/voordeel

Topcon Myah as-lengte 
meter voor Myopie
controle en onmisbaar 
voor uw Ortho-K praktijk

Topcon 3D-OCT Maestro 2
ijzersterke opvolger van
uw OCT voor o.a.
Glaucoom screening

Topcon 3D-OCT Maestro 2

check www.omax.nl/voordeel

https://www.omax.nl/
mailto:info@omax.nl
https://www.omax.nl/voordeel

