Bij twijfel de specialist raadplegen!
Natuurlijk hoeft u niet bij iedere oogirritatie op bezoek te
gaan bij de oogarts of de contactlensspecialist, maar het is
zeker verstandig om de vinger aan de pols te houden!
Een oogontsteking kan immers vervelende gevolgen hebben.
Bij een aanhoudende oogirritatie dus even geen lenzen
dragen en een afspraak maken bij de specialist.
Zeker bij hevige, stekende pijnen in het oog of bij abnormaal
zicht direct actie ondernemen!

Contactlenzen en vergoedingen
In sommige gevallen, afhankelijk van uw contract
met uw zorgverzekeraar, wordt een gedeelte van
de aankoop van contactlenzen vergoed. Hiervoor
dient u zelf uw verzekeraar aan te schrijven.
Houdt u ook rekening met het eigen risico van uw
zorgpolis. Bij medische indicaties gelden andere
regels. U wordt geïnformeerd over de vergoedingen en het OMC zorgt voor de aanvraag.
Voor medische oogbehandelingen bij het OMC
Zaandam, of het aanmeten van speciale leesmiddelen
voor mensen met een oogaandoening, heeft u altijd
een verwijzing van uw huisarts nodig.

Veilig lensgebruik voor
probleemloos comfort
Al sinds de introductie van de contactlens wijzen
oogartsen en contactlensspecialisten op het belang
van een goede hygiëne in de omgang met de lenzen.
Jaarlijks komen honderden mensen bij de oogarts met
ontstekingen en oogirritaties als gevolg van het verkeerd
gebruik van contactlenzen. Het risico op infectie is
voortdurend aanwezig bij een slordige omgang
met contactlenzen. Verstandig dus om regelmatig even
stil te staan bij de:
‘Gulden regels voor contactlensdragers’.
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Regelmatig nieuwe lenshouders!

Handen wassen!
De meest logische tip van allemaal. Als ongewassen handen
in contact komen met de lens, kunnen bacteriën en vuil
heel gemakkelijk overgaan op het dunne vliesje.
Naast krassen en andere beschadigingen van de
lens zijn de bacteriën een groot risico voor het gevoelige
oog. Zorg dus ALTIJD voor gewassen handen!
Korte, schone nagels!
In het verlengde van het handen wassen, zijn korte, schone
nagels een volgend, logisch aandachtspunt. Met name als
we de lenzen na het uithalen voorzichtig schoonmaken met
de juiste vloeistof, kunnen lange nagels de lens scheuren.
Hierbij ‘wonen’ in het vuil onder de nagels hele kolonies
bacteriën die het oog en de contactlens bedreigen.

De kleurrijke lenshouders waarin we ‘s nachts onze lenzen
bewaren, kunnen na verloop van tijd vervuild raken. Weer
liggen hier bacteriën op de loer die in contact met de lenzen,
en dus onze ogen, kunnen komen. Vervang dus regelmatig
uw lenshouder, liefst eens per drie maanden. Goed afwassen
kan natuurlijk ook, maar zorg dan voor heet water en een
veilig reinigend afwasmiddel. Laat de houder omgekeerd op
een tissue drogen, niet wrijven met de vaatdoek!
Gebruik de juiste vloeistof!
In een tijd van bezuinigingen lijkt het aantrekkelijk om de
goedkoopste lensvloeistof te gebruiken. Vraag hiervoor
echter altijd advies aan uw oogarts of contactlensspecialist.
Niet alle vloeistoffen zijn zomaar geschikt voor uw type
lens! Veel oogirritaties ontstaan door verkeerde vloeistoffen
of het verkeerd gebruik ervan.
Bij ziekte geen lenzen!
Een lichte verkoudheid of snotteren kan natuurlijk geen
kwaad, maar als de verkoudheid heviger wordt of bij griep,
is het verstandiger om de lenzen even niet te dragen. Er kan
irritatie aan het oog optreden en de drang
om in de ogen te wrijven is groter. Ook bij andere
aandoeningen en bij medicijngebruik is het verstandig om
even te overleggen met de contactlensspecialist.

Pas op met kraanwater!
Een regel die zeker opgaat in het buitenland waar de
waterkwaliteit niet controleerbaar is, maar ook in Nederland
is het verstandig om de lenzen niet te behandelen met
kraanwater. Onze waterkwaliteit is uitstekend om te drinken,
maar niet geschikt voor contactlenzen.
Let op irritaties!
Een uiterst gevoelig orgaan als het oog reageert direct
op vuiltjes, beschadigde lenzen of verontreinigingen.
Wees dus alert op oogirritaties. Doe bij twijfel de lenzen
meteen uit en geef het oog wat rust. Beschadigde lenzen
beslist weggooien en bij aanhoudende pijn of irritatie een
afspraak maken met de oogarts!
Voorzichtig met make-up!
Het spreekt voor zich dat een lens nooit in contact mag
komen met mascara, oogschaduw of andere make-up.
De chemische samenstelling van deze stoffen gaat
absoluut niet samen met de structuur van een contactlens.
Verstandig dus om eerst de lenzen in te doen en
daarna pas de make-up aanbrengen. Pas op met haarlak!
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