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TOONAANGEVEND
COMMUNICATIEPLATFORM
voor de gehele optiekbranche in Nederland
Ons platform ondersteunt de optiekondernemer met prikkelende interviews, artikelen over
ondernemerschap, actuele trends en nieuws. De combinatie van het magazine, de website,
nieuwsbrieven, video en de social mediakanalen Facebook, LinkedIn en Instagram maakt Eyeline
tot uw volwaardige communicatiepartner. Of dat nou via een advertentie, video, brochure,
fotografie of social media ondersteuning is, alles is mogelijk! Passend bij u en uw doelgroep.
Wij kunnen het. Nu u!
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WE GAAN FYGITAAL

BELLISSIMO!
AGNES KONING
BIJNA MET PENSIOEN

TOT ZIENS OP SILMO!

Voor de actieve ondernemer
die zich graag laat inspireren!
NL
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ALLES KAN!

Van redactionele
ondersteuning
tot op maat
video/fotografie

monique van bijsterveld, annemarie brüning en alex lamse

in het clear-report van de tear film ocular society (tfos) wordt door mark wilcox et. al (2021) nader ingegaan op de biocompatibiliteit van contactlensmaterialen en contactlensvloeistoffen. rob rosenbrand
geeft hier een presentatie over tijdens hèt congres back to base van het anvc op 11 oktober. “interacties
tussen componenten kunnen de balans van de traanfilm verstoren en discomfort veroorzaken. er is een
ruim aanbod aan vloeistoffen met verschillende samenstellingen”.

merel kanters

SCHERP ZICHT OP

“Fabrikanten ontwikkelen nieuwe vloeistoffen en contactlensmaterialen om het draagcomfort te verhogen.
Bevochtiging is hierbij het sleutelwoord. Desinfectie
en reiniging moeten voldoen aan strenge veiligheidsnormen van effectiviteit zonder daarbij de oculaire
weefsels te verstoren. Zonder zorgen contactlenzen
dragen is geen gemakkelijke opgave als we uit praktijkervaring weten we dat klanten het niet zo nauw
nemen met compliance. Het schrikbeeld voor iedere
klant en contactlensspecialist is het oplopen van een
microbiële keratitis. Naast het adviseren van de juiste
vloeistof is het (blijven) geven van een goede instructie
en voorlichting van enorm belang. Ik ga onder andere
in op de pathogenen (Acanthamoeba, Staphylacoccus aurus) die een potentieel gevaar kunnen vormen
bij contactlensdragers, nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van contactlensvloeistoffen en wat te doen bij
vloeistofreacties”, aldus Rob.

MYOPIE
op dinsdag 15 juni jl. organiseerde coopervision sec een inspirerend live online event vanuit het nemo science museum in
amsterdam. een interactieve talkshow met diverse tafelgasten.
TEKST Anneke Pastoor BEELD Upstairs Fotografie

De avond stond onder de enthousiaste leiding van Annemarie Brüning, bekend van Hart van Nederland. Ze hield
de touwtjes strak in handen, zelfs als het blauwe zwaailicht elke 20 minuten ging. Want ja, ook de meer dan 500
deelnemers moesten volgens de 20-20-2 regel die centraal
stond tijdens het event, even 20 seconden wegkijken. Heel
leuk dat dit dan weer interactief werd gemaakt met een audiofragment. Ook de diverse polls onder leiding van Merel
Kanters (CooperVision SEC) voegden echt iets toe.
De avond startte met een update over de ontwikkelingen
op het gebied van myopie management door Gabi Steenbekkers (CooperVision SEC) en Jan Roelof Polling (Erasmus
MC). Het afgelopen coronajaar is er een toename van my-

opie bij kinderen gesignaleerd. Jan Roelof Polling: “Ik noem
dat quarantaine-myopie. Met name in Zuidoost-Azië, waar
de kinderen 6 maanden binnen zaten, is er een gigantische
toename waarneembaar. Gelukkig hadden we in Nederland
een zogenaamde ‘intelligente lockdown’ zodat de jonge
kinderen, waar het bij myopie management vooral om gaat,
lekker buiten konden blijven spelen”. Gabi Steenbekkers: “Er
is een onbalans ontstaan tussen dichtbij en ver weg kijken.
Dit geldt ook voor het lezen van boeken. Een simpele tip, die
ik hoorde op de BCLA begin juni: houd je arm gestrekt, want
dat is de ideale leesafstand”. De MiSight® 6 jaar studieresultaten waren duidelijk: in deel 2 van de studie lieten zowel de
testgroep, als de voormalige controlegroep (overgezet naar
MiSight® 1 day in deel 2) reductie zien op aslengte en sterk-

Goedkoop of duur?
Optometrist Jeroen Mulder van Visser Contactlenzen
werd door AVROTROS Radar gevraagd om het verschil
aan te geven tussen de goedkope vloeistof van de drogisterij en de duurdere vloeistof van de opticien. Welke
vragen leven bij consumenten? Een samenvatting, het
hele artikel is via radar.avrotros.nl terug te lezen.

“Allereerst is het goed om te kijken naar waar een
alles-in-éénvloeistof of multipurpose vloeistof aan
moet voldoen. De vier belangrijke eisen zijn dat het
aantal micro-organismen geminimaliseerd is, dat de
vloeistof vriendelijk voor het oog is, dat het lensmateriaal niet vervormd mag worden door de vloeistof en
dat de vloeistof eenvoudig in gebruik is. Het is daarbij goed om je te realiseren dat, als je de vloeistof niet
gebruikt zoals de fabrikant deze omschreven heeft,
de effectiviteit van de vloeistof minder goed is. Het
schoonwrijven van de contactlens in de hand is één
van de essentiële stappen in dit proces. Daarnaast is
een alles-in-éénvloeistof niet effectief tegen alle micro-organismen. Een vloeistof op basis van waterstofperoxide is dat wel”. Jeroen benadrukt dat eigen merk
vloeistoffen van drogisterijen en supermarkten niet
per se slecht zijn, maar dat de patenten op deze vloeistoffen verlopen zijn en dus qua prijs aantrekkelijker in
aanschaf voor de winkelier en consument. “En omdat
lensmaterialen de laatste decennia doorontwikkeld
zijn, kan het zijn dat de vloeistof een minder goede
match heeft met de te dragen lens. Dit heeft dan vooral te maken met zuurstofdoorlatendheid, soepelheid
en bevochtiging”. Daarnaast kan een drogisterij of
supermarkt ineens overstappen naar een ander vloeistofrecept onder de noemer ‘nieuwe formule’, zonder
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dat de consument daar (volledig) van op de hoogte is. Jeroen:
“Wat ik als optometrist regelmatig zie, is dat er problemen
ontstaan door een mismatch tussen contactlens en vloeistof.
Maar daar staat dan ook weer een grote groep tegenover die
wel goed met eigen merk vloeistof uit de voeten kan. Let dus
ook op de ingrediënten in een lenzenvloeistof”.

julbo

“Contactlensvloeistoffen hebben inderdaad verschillende samenstellingen en combinaties van werkzame stoffen”, vervolgt
Rob. “Hierdoor ontstaan er verschillen in desinfectiewerkzaamheid tegen bacteriën en schimmels. De meest voorkomende
desinfectantia die momenteel in vloeistoffen worden gebruikt
zijn: 3% waterstofperoxide, Polymethyl Biguanide (PHMB),
Polyquarternium-1 (PQ-1), Alexidine en ALDOX. De modernere
contactlensvloeistoffen bezitten vaak twee desinfectanten.
Het is goed om de weten dat de Amerikaanse Food and Drug
Administration (FDA) en de Internationale Standaard Organisatie (ISO) beide de American Type Culture Collection (ATCC)
hanteren, bestaande uit 3 bacteriën en 2 schimmels. Om aan
de strenge eisen van desinfectie te voldoen, moet de vloeistof
de strenge stand-alone test doorstaan”.

CONTACTLENSVLOEISTOFFEN

ÉÉN POT NAT?

deze zomer zagen we een toonaangevende trend in sportkleding, met name geïnspireerd op tennis. in 2022 kan
deze trend een vervolg krijgen in sportieve monturen
met een strakke esthetiek.
Het racermontuur vormt de lens rond het gezicht en
beschermt daardoor de ogen extra. Uitvoeringen in één unikleur, met zowel montuur als neusbrug van lichtgewicht
synthetisch materiaal, brengen deze stijl van sport naar
fashion. Racers of wrap-arounds zijn ideale en praktische
fashion accessoires voor wie in de directe zon sport of werkt.

winfred thijssen,
yi-hueng yong en gabi steenbekkers
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Eyeline magazine 6 x per jaar
Wekelijkse Eyeline nieuwsbrief
Eye@line magazine 6 x per jaar
www.eyeline-magazine.nl 		
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Sidebanner: breedte: 750 pixels, hoogte 350 pixels.

€ 750
€ 1.250
€ 295
€ 175*

Banner Small: breedte 750 pixels, hoogte 90 pixels.
(mobiele versie: breedte 750 pixels, hoogte 375 pixels)
Hoofdbanner: breedte 450 pixels, hoogte 354 pixels.

VACATURES

Voor € 249,- plaatsen wij uw vacature 8 weken op

Eyeline-magazine.nl, in onze digitale nieuwsbrief en
op Optiekvacatures.nl! Het is ook mogelijk om onbeperkt aantal vacatures te plaatsen, hiervoor kunt u
contact o
 pnemen met Mandy Mooren.
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WENST U MEER INFORMATIE? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
MANDY MOOREN
mandy.mooren@ltmedia.nl, +31 (0)6 1043 9665

Stieltjesweg 18, 6827 BV Arnhem, +31 (0)26 3616960, office@ltmedia.nl, www.ltmedia.nl
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