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Waarom nachtlenzen?

U hebt samen met uw contactlensspecialist besloten tot de 
aanschaf van “nachtlenzen”. De juiste benaming voor het 
aanmeten van deze speciale vormstabiele en zeer hoog zuurstof-
doorlatende contactlenzen is ‘Orthokeratologie of Ortho-K’,
maar voor het gemak spreken we van nachtlenzen. Deze lenzen
zijn vooral bedoeld voor diegenen, die geen bril willen dragen 
en de motivatie missen - of voor wie het niet mogelijk is – om 
gewone zachte of vormstabiele contactlenzen te dragen. Ook bij
relatief droge ogen kunnen nachtlenzen succesvol zijn. 
Specifiek bij jonge mensen kan het op langere termijn een voor-
deel opleveren door stabilisering van de bijziendheid.
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Nachtlenzen zijn tot op heden alleen geschikt om myopie (=bij-
ziendheid) tot een graad van ongeveer 4.50 dioptrieën te corri ge ren.
Door het dragen van deze contactlenzen verandert het centrale
deel van de cornea (=hoornvlies). Dit wordt iets platter en dat 
resulteert na enkele nachten dragen in een scherp zicht zonder
bril of contactlenzen. Deze contactlenzen worden ’s nachts 
gedragen en ’s ochtends uitgenomen. 

Aanpassing

Om nachtlenzen op een correcte en veilige manier aan te meten
wordt gebruik gemaakt van een Topograaf die de oppervlakte 
van de cornea in kaart brengt. Daarnaast dient er een nauwkeu-
rige oogmeting plaats te vinden en een grondig onderzoek van 
het voorste oogsegment. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden
als voor het aanmeten van alle vormstabiele contactlenzen. 
Voor het aanmeten van de nachtlenzen heeft de contactlens -
specialist, naast zijn basisopleiding, nog een uitgebreide 
aanvullende opleiding gehad en volgt daarna geregeld na- en 
bijscholing.

ANVC Boekje 4_Opmaak 1  14-10-14  21:48  Pagina 4



Instructies voor het inzetten en uitnemen 
van nachtlenzen

Geadviseerd wordt om 
’s avonds de nachtlenzen 
minimaal 5-10 minuten vóór 
het slapen gaan in te zetten. 
Zo kunnen kleine irritaties of

stofjes tijdig opgemerkt en 
verholpen worden. Voor het 

inzetten gelden dezelfde regels
als voor de vormstabiele contact -

lenzen met dat verschil dat na het 
inzetten aanbevolen wordt een extra comfortdruppel 

in te druppelen. De nachtlenzen kunnen direct
uit de lenshouder worden genomen en met de
aanbevolen inzetvloeistof worden ingezet. 
Na het inzetten giet u de bewaarvloeistof uit 
de contactlenshouder. Vervolgens spoelt u de
contactlenshouder om met de daarvoor 
geadviseerde vloeistof: gebruik hiervoor geen
kraanwater. De lenshouder niet afdrogen met
een doekje, maar open laten staan en aan de
lucht laten drogen. 

Het uitnemen is wat specifieker. Na het opstaan wor-
den de ogen direct ingedruppeld met een comfort-
druppel. Na ongeveer 5 tot 10 minuten kan de lens
uitgenomen worden, eventueel met behulp van een
zuigertje. Probeer te zien of de contactlens licht 
beweegt tijdens het knipperen. Soms moet er zachtjes
op de lensrand gedrukt worden met de wijsvinger
waardoor er een beetje lucht tussen het traanvocht en
contactlens komt. Meestal is het lichtjes opduwen
van de lens al voldoende om deze gemakkelijk uit te
nemen. Na het uit nemen worden de nachtlenzen grondig 
gereinigd en in de lenshouder geplaatst. 
De lenshouder wordt iedere morgen volgens instructie 
gevuld met nieuwe, verse bewaarvloeistof. 
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Gewenning en correctie

De nachtlenzen dienen ’s nachts gemiddeld zo’n 6-8 uur gedragen
te worden. Na de eerste nacht is zeker nog niet de volledige 
correctie bereikt maar men kan al rekenen op een redelijk zicht.
Wanneer toch behoefte is aan restcorrectie na de eerste of
tweede nacht kunt u ter overbrugging tijdelijk gebruik maken
van zachte daglenzen. Na zo’n 3-4 nachten kan men over het 
algemeen al redelijk goed zien zonder bril of contactlenzen. 
Afhankelijk van de te corrigeren afwijking zal volledig zicht pas
tussen 5 en maximaal 15 dagen plaatsvinden, mits de contactlen-
zen elke nacht gedragen worden.

De voordelen van
nachtlenzen

•  In tegenstelling tot refractieve laser -
chirurgie is de correctie met nachtlenzen om-

keerbaar.
•  Wanneer vormstabiele of zachte contactlenzen

op basis van dagelijks dragen geen voldoening
geven zoals bij droge ogen, stofjesgevoel, 
hooikoorts, etc., kunnen nachtlenzen vaak wel
goed verdragen worden.

•  Bij activiteiten en sport heeft u goed zicht 
zonder bang te hoeven zijn voor verlies of breuk van

de lenzen.
•  Wanneer tijdelijk of voor lange tijd gestopt wordt

met het dragen van nachtlenzen zal het hoornvlies weer
terugkeren naar de situatie als vóór het gebruik van nachtlen-
zen.

Soms blijft de gezichtsscherpte zo hoog dat de nachtlenzen 
om de nacht kunnen worden gedragen. Het is wel verstandig
wanneer men ’s avonds moet autorijden om de nachtlenzen 
mee te nemen en in te zetten als de gezichtsscherpte wat 
afgenomen is. Dit is echter in de meeste gevallen niet nodig.
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Hoe vaak controles

De belangrijke eerste controle vindt plaats direct na de eerste
nacht dragen. U komt dan met de contactlenzen in zo vroeg mo-
gelijk bij de contactlensspecialist terug. Aan de hand van deze
eerste controle zal de contactlensspecialist u in de eerste weken
nog diverse malen terug willen zien voor controle van uw ogen. 
Tijdens deze vervolgcontroles hoeft u geen nachtlenzen meer 
in te hebben. Wanneer de gezichtsscherpte stabiel is, volgt een
evaluatie en wordt geadviseerd de ogen elke 3 maanden te 
laten controleren.

Bij deze 3-maandelijkse controles wordt gemeten of er nog 
restfouten aanwezig zijn (deze restfouten zijn meestal 
verwaarloosbaar en hebben geen nadelige invloed). 
Het hoornvlies, de oogleden en de conjunctiva (=bindvlies) 
worden gecon tro leerd op afwijkingen en beschadigingen. 
Tevens vindt ook nog een topografische meting plaats, die 
vergeleken wordt met de eerdere metingen om mogelijke 
afwijkingen te beoordelen en te documenteren. U dient bij elke
controle de nachtlenzen mee te nemen op dat deze op vervuiling
en vervorming gecontroleerd kunnen worden. 
Aan het eind van de controle kan de contactlensspecialist vaak
nog wat aanvullende adviezen geven, welke stipt dienen te 
worden gevolgd. 

8
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Behandeling en verzorging

Alvorens met de nachtlenzen te starten krijgt u instructie hoe 
de nachtlenzen  behandeld en verzorgd dienen te worden. 
De nachtlenzen worden gemaakt van zeer hoog zuurstof -
doorlatend materiaal. Alleen een goede reiniging en proteïne 
verwijdering garanderen
een comfortabel zittende
nachtlens. 
Om verwisselen van de
nachtlenzen te voorkomen
wordt de rechterlens in
een violet-paaRse (met de
R van Rechts) en de linker-
lens in een bLauwe (met de L van Links) kleur gemaakt. 
Bij het dragen van nachtlenzen heeft hygiëne, zoals goed handen
wassen, de hoogste prioriteit. Deze mag niet verwaarloosd 
worden. De gebruikte contactlensmaterialen zijn uiterst gevoelig
voor een verkeerde behandeling. Gebruik daarom alleen de door
uw contactlensspecialist aanbevolen onderhoudsmiddelen. 

Materialen/vervanging

Omdat de nachtlenzen vooral gedragen worden terwijl de ogen
gesloten zijn is het van het grootste belang dat de zuurstofvoor-
ziening gewaarborgd blijft. 
Door deze extra hoge zuurstofdoorlatendheid zijn de nachtlenzen
wel gevoelig voor vervorming die bij te lang gebruik averechts
kunnen werken. Daarom dienen de nachtlenzen elk jaar 
vervangen te worden. Om het jaar goed door te komen is het 
onderhoud van groot belang.
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Wanneer moet het dragen van nachtlenzen
onderbroken worden?

•   Bij rode ogen of pijn direct na het inzetten, tijdens het dragen
of ’s morgens na het uitnemen van de nachtlenzen.

•   Bij grote hoeveelheden afzetting en overmatig wazig zien.
•   Wanneer de nachtlenzen vervuild zijn.
•   Wanneer het draagcomfort zeer verstoord is.
•   Wanneer de ogen pijnlijk of geïrriteerd zijn.
•   Wanneer de gezichtsscherpte plotseling of fors minder 

is geworden.

Bij aanhouden van deze verschijnselen direct contact opnemen
met uw specialist.

Waarschuwingsvoorschriften

Gelet op de veiligheid, vooral in het verkeer, wordt u 
geadviseerd om de nachtlenzen altijd bij u te hebben 
en in te zetten wanneer nodig.

Het kan voorkomen dat bij schemering of in het donker reflecties
of halo’s (uitstraling van lichtbronnen) waargenomen worden.
Dit komt door de grotere pupil in het donker.

Medicijngebruik, infectieziekten en zwangerschap kunnen 
zodanig van invloed zijn op de ogen, dat de nachtlenzen niet 
verdragen kunnen worden.

Orthokeratologie functioneert dan pas zonder problemen 
wanneer dragers de bovengenoemde instructies van de contact-
lensspecialist in acht nemen.

Het aanpasprotocol achter in dit boekje dient daarom uitvoerig
met u te worden besproken. Daarna wordt het protocol door u en
de contactlensspecialist ondertekend. Hieruit mag blijken dat de
contactlensspecialist alle benodigde instructies heeft gegeven en
dat er voor u geen onduidelijkheden resteren.
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AANPASPROTOCOL / CHECKLIST / OVEREENKOMST 
verstrekking Ortho-K lenzen

Orthokeratologie (Ortho-K) is de gecontroleerde verandering van het hoornvlies door het gebruik van speciale
vormstabiele contactlenzen. Deze Ortho-K lenzen zijn onder verschillende merknamen verkrijgen; bijvoorbeeld
Nachtlens en Dreamlite. Kleine en middelmatige bijziendheid is goed te corrigeren door het ’s nachts dragen van
Ortho-K lenzen, zodanig dat de volgende dag het zien zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen mogelijk
is. Het verantwoord en veilig dragen van Ortho-K lenzen kan alleen dan, wanneer u zich aan de navolgende punten
houdt die met uw contactlensspecialist besproken zijn en u het hem/haar mogelijk maakt de controles te doen en 
aanvullende adviezen te geven.

Aanpassing
Volgens het vooronderzoek zijn de ogen in goede fysieke staat. Het onderzoek heeft de ogen natuurlijk geen 
fysieke staat gegeven. Hoornvlies, sterkte en het voorste oogsegment zijn beoordeeld en geschikt bevonden voor
het dragen van Ortho-K lenzen.

Gewenningstijd
Na afgifte van de Ortho-K lenzen dienen deze ’s nachts te worden gedragen. Op de eerste dag is de gezichts-
scherpte vaak niet voor de hele dag toereikend. Afhankelijk van de hoogte van de te corrigeren bijziendheid wordt
een stabiele gezichtsscherpte voor de gehele dag binnen vijf tot vijftien dagen bereikt, mits de Ortho-K lenzen
iedere nacht worden gedragen.

Controles
Om problemen te voorkomen, dienen de volgende controles te worden gedaan:
• de morgen na de eerste nacht dragen
• de dag na de derde/vierde nacht, dit in overleg met de contactlensspecialist
• de dag na de vijfde/ zesde nacht, dit in overleg met de contactlensspecialist
• overige controles in overleg totdat de gezichtsscherpte gedurende de hele dag stabiel is
• daarna dienen in elk geval controles eens per drie maanden plaats te vinden

Behandeling en verzorging
Voor het onderhoud van het bijzondere materiaal van de Ortho-K lenzen dient de cliënt de onderhoudsinstructies,
zoals die door de contactlensspecialist zijn gegeven, stipt op te volgen.

Reiniger:  ................................................... na opening maximaal   ….…. maanden houdbaar

Bewaarvloeistof:  .......................................  na opening maximaal   ….…. maanden houdbaar

Bevochtiging:  ............................................  na opening maximaal   …….. maanden houdbaar

Om verwisseling van de linker en rechter lens uit te sluiten wordt de rechter nachtlens in de kleur violet(paaRs)
en de linker in een bLauwe kleur gemaakt.
Na het inzetten van de Ortho-K lenzen dient voor een betere bevochtiging een extra druppel bevochtigingsvloeistof
(zie boven) in het oog gedruppeld te worden.
Vóór het uitnemen moet eerst een druppel bevochtigingsvloeistof in het oog gedruppeld worden. 
Na 5-15 minuten kunnen de contactlenzen uitgehaald worden. De Ortho-K lenzen dienen vooraf op de ogen 
te bewegen! De verzorging van Ortho-K lenzen is mede bepalend voor de maximale gebruiksduur van één jaar.

Materiaal/vervangingsintervallen
Het hoog zuurstofdoorlatende materiaal is voor de zuurstofvoorziening van het hoornvlies bij gesloten oogleden
noodzakelijk. Het probleemloos blijven dragen van Ortho-K lenzen is alleen dan mogelijk wanneer de 
Ortho-K lenzen minimaal éénmaal per jaar worden vervangen 

RISICO’S
Hoewel er geen schadelijke gezondheidsrisico’s voor uw ogen worden verwacht door het gebruik van Ortho-K
lenzen, zijn er – zoals bij alle contactlenzen –potentiële risico’s als irritatie van het oog of infecties van het hoornvlies.
Tijdelijk wazig zien dat niet gecorrigeerd wordt met brillenglazen, kan zich voordoen na het uitnemen van de 
Ortho-K lenzen. Van geen van de onderzoeksprocedures die gebruikt worden in het toepassingsproces worden
schadelijke effecten verwacht. Als zich langdurig ongebruikelijke symptomen of ongemak voordoen, dan zou het
uitnemen van de Ortho-K lenzen, in de meeste gevallen, direct verlichting moeten bieden. Indien dit niet het geval
is moet u direct contact opnemen met uw contactlensspecialist. Zeker bij roodheid, en/of met pijn aan het oog.
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Aanwijzingen voor contra-indicaties en (tijdelijk) staken van het gebruik
• Rode, jeukende, branderige of geïrriteerde ogen
• Verhevigde afscheidingen of wazig blijven zien
• Vervuilde contactlenzen
• Storend toegenomen onplezierig gevoel van de Ortho-K lenzen
• Plotselinge afnemende gezichtsscherpte

Waarschuwingsvoorschriften
Gelet op de veiligheid adviseren wij de Ortho-K lenzen altijd mee te nemen en te gebruiken indien de gezichts-
scherpte door geleidelijke afname, in de schemering of door hinderlijke reflecties onvoldoende wordt om veilig aan
het verkeer deel te nemen. Met name aan het eind van de dag bestaat de mogelijkheid dat de gezichtsscherpte
langzaam afneemt. Veiligheid vóór alles !

Het innemen van medicijnen (let op de bijsluiter), infectieziekten en zwangerschap kunnen het oog dusdanig
beïnvloeden, dat de Ortho-K-lens niet meer wordt verdragen.

Kosten van het Ortho-K systeem/ Overeenkomst
De eenmalige kosten voor het aanmeten en afleveren bedragen: €__________

Indien na de evaluatie of eerder wordt besloten niet door te gaan met
het dragen van de Ortho-K lenzen bedraagt het eigen risico : €__________                                                                        

Jaarlijkse kosten voor het Ortho-K systeem bedragen:     €__________

Maandelijkse kosten via incasso* €__________

• Cliënt geeft aan de contactlensspecialist een incasso-machtiging voor het incasseren
van de maandelijkse kosten. De eerste termijn wordt op ___________ afgeschreven en 
vervolgens op de ________e van elke maand tot de gedragen Ortho-K lenzen zijn ingeleverd.

Om problemen door vervuilde, versleten Ortho-K lenzen te voorkomen dienen na één jaar de oude gedragen
Ortho-K lenzen te worden ingeleverd en vervangen te worden door nieuwe, eventueel aangepaste exemplaren.
Oók indien niet met het Ortho-K systeem wordt verder gegaan dienen de oude Ortho-K lenzen bij de contactlens-
specialist ter vernietiging te worden ingeleverd.

De termijn voor deze overeenkomst bedraagt minimaal twaalf maanden. 

De opzegtermijn is minimaal 2 maanden vóór de einddatum. Indien de opzegging voor de jaarlijkse vervanging 
niet tijdig geschiedt, dient de gebruiker de voor de contactlensspecialist ontstane kosten voor nabestelling 
van de Ortho-K lenzen te vergoeden, bovenop de afgesproken termijnbedragen voor de resterende looptijd.

Na ontvangst van de nieuwe Ortho-K lenzen start weer een nieuwe overeenkomst zoals boven.

De betaling van het systeem kan geschieden per jaar of per maandelijkse incasso. Aan de incasso kunnen extra 
kosten gekoppeld zijn. Betaling via incasso geldt als zijnde een betalingstermijn van het ontvangen Ortho-K systeem,
niet als een maandelijks opzegbaar abonnement.

Deze overeenkomst is van kracht mits rechtsgeldig ondertekend door beide partijen:

Datum:                                                                                               Datum:

Handtekening aanpasser                                                                     Handtekening gebruiker

Naam:

Adres:

Woonplaats:

ANVC Boekje 4_Opmaak 1  14-10-14  21:48  Pagina 12



AANPASPROTOCOL / CHECKLIST / OVEREENKOMST 
verstrekking Ortho-K lenzen

Orthokeratologie (Ortho-K) is de gecontroleerde verandering van het hoornvlies door het gebruik van speciale
vormstabiele contactlenzen. Deze Ortho-K lenzen zijn onder verschillende merknamen verkrijgen; bijvoorbeeld
Nachtlens en Dreamlite. Kleine en middelmatige bijziendheid is goed te corrigeren door het ’s nachts dragen van
Ortho-K lenzen, zodanig dat de volgende dag het zien zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen mogelijk
is. Het verantwoord en veilig dragen van Ortho-K lenzen kan alleen dan, wanneer u zich aan de navolgende punten
houdt die met uw contactlensspecialist besproken zijn en u het hem/haar mogelijk maakt de controles te doen en 
aanvullende adviezen te geven.

Aanpassing
Volgens het vooronderzoek zijn de ogen in goede fysieke staat. Het onderzoek heeft de ogen natuurlijk geen 
fysieke staat gegeven. Hoornvlies, sterkte en het voorste oogsegment zijn beoordeeld en geschikt bevonden voor
het dragen van Ortho-K lenzen.

Gewenningstijd
Na afgifte van de Ortho-K lenzen dienen deze ’s nachts te worden gedragen. Op de eerste dag is de gezichts-
scherpte vaak niet voor de hele dag toereikend. Afhankelijk van de hoogte van de te corrigeren bijziendheid wordt
een stabiele gezichtsscherpte voor de gehele dag binnen vijf tot vijftien dagen bereikt, mits de Ortho-K lenzen
iedere nacht worden gedragen.

Controles
Om problemen te voorkomen, dienen de volgende controles te worden gedaan:
• de morgen na de eerste nacht dragen
• de dag na de derde/vierde nacht, dit in overleg met de contactlensspecialist
• de dag na de vijfde/ zesde nacht, dit in overleg met de contactlensspecialist
• overige controles in overleg totdat de gezichtsscherpte gedurende de hele dag stabiel is
• daarna dienen in elk geval controles eens per drie maanden plaats te vinden

Behandeling en verzorging
Voor het onderhoud van het bijzondere materiaal van de Ortho-K lenzen dient de cliënt de onderhoudsinstructies,
zoals die door de contactlensspecialist zijn gegeven, stipt op te volgen.

Reiniger:  ................................................... na opening maximaal   ….…. maanden houdbaar

Bewaarvloeistof:  .......................................  na opening maximaal   ….…. maanden houdbaar

Bevochtiging:  ............................................  na opening maximaal   …….. maanden houdbaar

Om verwisseling van de linker en rechter lens uit te sluiten wordt de rechter nachtlens in de kleur violet(paaRs)
en de linker in een bLauwe kleur gemaakt.
Na het inzetten van de Ortho-K lenzen dient voor een betere bevochtiging een extra druppel bevochtigingsvloeistof
(zie boven) in het oog gedruppeld te worden.
Vóór het uitnemen moet eerst een druppel bevochtigingsvloeistof in het oog gedruppeld worden. 
Na 5-15 minuten kunnen de contactlenzen uitgehaald worden. De Ortho-K lenzen dienen vooraf op de ogen 
te bewegen! De verzorging van Ortho-K lenzen is mede bepalend voor de maximale gebruiksduur van één jaar.

Materiaal/vervangingsintervallen
Het hoog zuurstofdoorlatende materiaal is voor de zuurstofvoorziening van het hoornvlies bij gesloten oogleden
noodzakelijk. Het probleemloos blijven dragen van Ortho-K lenzen is alleen dan mogelijk wanneer de 
Ortho-K lenzen minimaal éénmaal per jaar worden vervangen.

RISICO’S
Hoewel er geen schadelijke gezondheidsrisico’s voor uw ogen worden verwacht door het gebruik van Ortho-K
lenzen, zijn er – zoals bij alle contactlenzen –potentiële risico’s als irritatie van het oog of infecties van het hoornvlies.
Tijdelijk wazig zien dat niet gecorrigeerd wordt met brillenglazen, kan zich voordoen na het uitnemen van de 
Ortho-K lenzen. Van geen van de onderzoeksprocedures die gebruikt worden in het toepassingsproces worden
schadelijke effecten verwacht. Als zich langdurig ongebruikelijke symptomen of ongemak voordoen, dan zou het
uitnemen van de Ortho-K lenzen, in de meeste gevallen, direct verlichting moeten bieden. Indien dit niet het geval
is moet u direct contact opnemen met uw contactlensspecialist. Zeker bij roodheid, en/of met pijn aan het oog.

ANVC Boekje 4_Opmaak 1  14-10-14  21:48  Pagina 13



Aanwijzingen voor contra-indicaties en (tijdelijk) staken van het gebruik
• Rode, jeukende, branderige of geïrriteerde ogen
• Verhevigde afscheidingen of wazig blijven zien
• Vervuilde contactlenzen
• Storend toegenomen onplezierig gevoel van de Ortho-K lenzen
• Plotselinge afnemende gezichtsscherpte

Waarschuwingsvoorschriften
Gelet op de veiligheid adviseren wij de Ortho-K lenzen altijd mee te nemen en te gebruiken indien de gezichts-
scherpte door geleidelijke afname, in de schemering of door hinderlijke reflecties onvoldoende wordt om veilig aan
het verkeer deel te nemen. Met name aan het eind van de dag bestaat de mogelijkheid dat de gezichtsscherpte
langzaam afneemt. Veiligheid vóór alles !

Het innemen van medicijnen (let op de bijsluiter), infectieziekten en zwangerschap kunnen het oog dusdanig
beïnvloeden, dat de Ortho-K-lens niet meer wordt verdragen.

Kosten van het Ortho-K systeem/ Overeenkomst
De eenmalige kosten voor het aanmeten en afleveren bedragen: €__________

Indien na de evaluatie of eerder wordt besloten niet door te gaan met
het dragen van de Ortho-K lenzen bedraagt het eigen risico : €__________                                                                        

Jaarlijkse kosten voor het Ortho-K systeem bedragen:     €__________

Maandelijkse kosten via incasso* €__________

• Cliënt geeft aan de contactlensspecialist een incasso-machtiging voor het incasseren
van de maandelijkse kosten. De eerste termijn wordt op ___________ afgeschreven en 
vervolgens op de ________e van elke maand tot de gedragen Ortho-K lenzen zijn ingeleverd.

Om problemen door vervuilde, versleten Ortho-K lenzen te voorkomen dienen na één jaar de oude gedragen
Ortho-K lenzen te worden ingeleverd en vervangen te worden door nieuwe, eventueel aangepaste exemplaren.
Oók indien niet met het Ortho-K systeem wordt verder gegaan dienen de oude Ortho-K lenzen bij de contactlens-
specialist ter vernietiging te worden ingeleverd.

De termijn voor deze overeenkomst bedraagt minimaal twaalf maanden. 

De opzegtermijn is minimaal 2 maanden vóór de einddatum. Indien de opzegging voor de jaarlijkse vervanging 
niet tijdig geschiedt, dient de gebruiker de voor de contactlensspecialist ontstane kosten voor nabestelling 
van de Ortho-K lenzen te vergoeden, bovenop de afgesproken termijnbedragen voor de resterende looptijd.

Na ontvangst van de nieuwe Ortho-K lenzen start weer een nieuwe overeenkomst zoals boven.

De betaling van het systeem kan geschieden per jaar of per maandelijkse incasso. Aan de incasso kunnen extra 
kosten gekoppeld zijn. Betaling via incasso geldt als zijnde een betalingstermijn van het ontvangen Ortho-K systeem,
niet als een maandelijks opzegbaar abonnement.

Deze overeenkomst is van kracht mits rechtsgeldig ondertekend door beide partijen:

Datum:                                                                                                Datum:

Handtekening aanpasser:                                                                     Handtekening gebruiker:

Stempel Optiekbedrijf:
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Dit boekje is een uitgave van de ANVC,
de Algemene Nederlandse Vereniging
van Contactlensspecialisten, 
Postbus 1062, 2343 LN Oegstgeest. 
Uitreiking van dit boekje is uitsluitend
toegestaan aan leden van de ANVC, 
herkenbaar aan onderstaand vignet.
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. 
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