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Oogzorg
op maat
DOOR JORRIT MUURLING OOGZORG

Optometrist Jorrit Muurling uit Steenwĳk
biedt een nieuwe vorm van oogzorg aan.
U kunt gebruik maken van de diensten
van de optometrist ook al heeft u geen
nieuwe bril nodig. De nieuwe praktĳk
heet Oogzorg Praktĳk Steenwĳk Meppel.
Zie 2

Een epidemie in China: 9 van de 10
kinderen in grote steden in China zĳn
bĳziende. In westerse landen is het
percentage ook al 35%. Het vele kĳken
op korte afstand (schermen) speelt
waarschĳnlĳk een grote rol. Nachtlenzen
hebben een bĳzondere bĳwerking;
zĳ kunnen de achteruitgang van de
bĳziendheid remmen.
Zie 3

Er is u gezegd dat u geen contactlenzen
(meer) kunt dragen? Lees dan ons verhaal
en maak een afspraak bĳ Jorrit Muurling
Oogzorg.
Zie 4

Wĳ verkopen geen brillen maar goed zien
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Oogzorg Praktĳk
Steenwĳk - Meppel

WO L D P R O M E N A D E 4
K E R K ST R A AT 7 • ST E E N W I J K

Optometrist Jorrit Muurling uit steenwĳk biedt een nieuwe vorm van oogzorg aan.
U kunt gebruik maken van de diensten van de optometrist ook al heeft u geen
nieuwe bril nodig. De nieuwe praktĳk heet Oogzorg Praktĳk Steenwĳk Meppel.

De bedoeling van deze praktĳk is om de enorm toegenomen
vraag naar oogzorg op te vangen. Huisartsen geven aan dat
hun patiënten vaak geconfronteerd worden met enorme
wachtĳden als zĳ hen willen doorverwĳzen naar de oogarts.
Een bĳzonder groot deel van de mensen die de oogarts consulteren hebben helemaal geen zieke ogen, blĳkt uit onderzoek. De optometrist is er voor opgeleid om onderscheid te
maken tussen zieke en gezonde ogen. Ook kan de optometrist beoordelen of een aandoening te behandelen is door
de oogarts. Door deze voorselectie hebben oogartsen veel
meer ruimte voor het behandelen van echt zieke ogen.
De optometrist is een paramedicus die kan bepalen of ogen
normaal zĳn en als er afwĳkingen of ziekte aanwezig is dan
kan de optometrist de diagnose stellen. Daarnaast kan de
optometrist de patiënten adviseren welke technische oplossingen er voor het probleem zĳn en doorverwĳzen naar de
opticien met een briladvies. In het jaar 2000 is het beroep

van optometrist opgenomen in de wet op de gezondheidszorg (Wet BIG) op initiatief van toenmalig minister Els
Borst. Zĳ zag toen al de noodzaak van een betere verdeling
van taken in de gezondheidszorg. Sindsdien hebben optometristen een steeds belangrĳkere rol in de oogzorg.

In januari 2020 worden er speciale spreekuren ingeruimd in
de praktĳk van Jorrit Muurling Oogzorg aan de Kerkstraat.
Tot die tĳd kunt u bellen met Jorrit Muurling Oogzorg voor
een afspraak via telefoonnummer: 06 13 335 128.

De samenwerking met huis- en oogartsen en opticiens is
uiteraard heel belangrĳk. De optometristen zitten wat dat
betreft als een soort spin in het oogzorgweb.
U kunt de optometristen van Oogzorg Praktĳk Steenwĳk
Meppel met of zonder advies van de huisarts consulteren.
Ondanks dat de optometrist wel een officieel beroep is
binnen de gezondheidszorg worden zĳ nog niet standaard
vergoed door de zorgverzekeraar. Het grote voordeel voor
de patiënt is dat er snel duidelĳkheid is over de gezondheid
van de ogen en dat zĳ met de verwĳzing van de optometrist
sneller terecht kunnen bĳ de oogarts.

✃

VOUCHER
Op vertoon van deze voucher

gratis
uitgebreide
oogmeting

inclusief advies vervolgonderzoek
Om u zo goed mogelĳk te helpen adviseren
wĳ u een afspraak te maken.
MUURLING OOGZORG SINDS 1913

Woldpromenade 4
Kerkstraat 7• Steenwĳk
Voor een afspraak bel
0521 522 533
Leverancier voor alle zorgverzekeraars

Openingstĳden
Maandag
13.30–17.30 uur
Dinsdag
9.00–17.30 uur
Woensdag
9.00–17.30 uur
Donderdag
9.00–21.00 uur
Vrĳdag
9.00–17.30 uur
Zaterdag
9.00–17.00 uur

www.muurlingoogzorg.nl

Wist u dat…
…wĳ bĳziendheid
bĳ kinderen
kunnen
verminderen?
Laat
regelmatig uw
ogen controleren
door de
optometrist

eyescan

onderzoekcentrum
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Samen zorgen voor
de ogen van je kind.
Nu en in de toekomst.
Wat is myopie?
Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, is de meest
voorkomende oogafwijking ter wereld. Met myopie kun je
dichtbij wel scherp zien, maar veraf niet. Naar verwachting
zal 50% van de wereldbevolking in 2050 een vorm van
myopie hebben. Er wordt daarom ook wel gesproken over
een myopie epidemie.
Myopie wordt veroorzaakt door de groei van het oog.
Wanneer het oog in de lengte groeit, vallen de beelden niet
meer goed op het netvlies. In de meeste gevallen wordt het
zichtprobleem opgelost met een bril of met contactlenzen
met een minsterkte. Met het onderliggende probleem, het
langer groeien van het oog, wordt dan niets gedaan.
De risico’s
Het niet aanpakken van myopie is een gemiste kans, want
vooral bij kinderen zal die minsterkte de eerste jaren alleen
maar toenemen. Een hoge minsterkte brengt risico’s met
zich mee. Op latere leeftijd kan een hoge minsterkte
namelijk zorgen voor oogaandoeningen zoals glaucoom,
myopische maculadegeneratie en netvliesloslating. In het
ergste geval kunnen deze oogaandoeningen leiden tot
permanent zichtverlies. Je wil daarom op tijd in kunnen
grijpen.

Menicon Bloom Night lenzen
De eerste Europees goedgekeurde orthokeratologie
lenzen voor myopie controle heten Menicon Bloom Night.
Ze remmen de ontwikkeling van myopie af en corrigeren je
sterkte. Je draagt de lenzen wanneer je slaapt. Ze drijven als
het ware op je traanfilm en veranderen ’s nachts de vorm
TM

Samen zorgen voor de ogen van je kind
Het Menicon Bloom behandelplan is een samenwerking
tussen onze specialisten, ouders/verzorgers en de
kinderen die de lenzen dragen. We nemen alle stappen van
het behandelplan door en je kind komt regelmatig bij ons
op controle. Daarnaast is er de speciale Menicon Bloom
app om de voortgang te monitoren. De ogen van kinderen
veranderen snel, dus je kind krijgt elk half jaar nieuwe
lenzen en een pakket lenzenvloeistof. Zo houden we de
behandeling veilig en effectief en zorgen we samen goed
voor de ogen van je kind.
Wil je meer weten over Menicon Bloom? Kijk dan eens
op www.meniconbloom.nl of loop bij ons binnen. We
vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

✃

Myopie afremmen door myopie controle
Het onder controle krijgen van de myopie, het afremmen
van de groei van het oog, is precies wat we met het Menicon
Bloom behandelplan wél kunnen doen. Dit gebeurt met
behulp van speciale lenzen.

van het bovenste laagje van je hoornvlies minimaal. Dit
heeft invloed op de manier waarop beelden op je netvlies
vallen. De groei van je ooglengte wordt hiermee afgeremd
en daardoor ook de mate van myopie. Je uiteindelijke
minsterkte zal door de behandeling dus lager zijn dan
zonder het gebruik van Menicon Bloom Night. Daarnaast
zie je overdag scherp zonder bril of lenzen!

VO U CH ER
Op vertoon van deze voucher

gratis
basis oogonderzoek van
uw kind t.w.v. € 24,50

inclusief advies vervolgonderzoek

Om u zo goed mogelĳk te helpen adviseren wĳ u een afspraak te maken.
Geeft u a.u.b. aan dat u gebruik maakt van deze voucher.
Woldpromenade 4 • Steenwĳk • 0521 522 533

Wĳ verkopen geen brillen maar goed zien

Leverancier voor alle zorgverzekeraars
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De nieuwste generatie maandlenzen
Een maatpak en een confectiepak kunnen allebei passen,
maar een maatpak zit toch echt iets lekkerder. Dat is
logisch, want het is speciaal voor jou op maat gemaakt.
Dit is ook het principe van Indivisual maandlenzen.
Wat betekent maatwerk?
Er is een verschil tussen zogenaamde standaard lenzen en
lenzen op maat. Bij maatwerklenzen gaan we uit van jouw
unieke ogen. Jouw ogen worden eerst helemaal in kaart
gebracht. Op basis van meer dan 100.000 meetpunten
worden zowel de sterkte, de bolling als de diameter
bepaald. Op basis van die gegevens wordt een set lenzen
geproduceerd. Ultiem maatwerk, echt alleen geschikt
voor jouw ogen.

Benieuwd of Indivisual lenzen ook iets voor jou zijn?
Kom binnenkort eens bij ons langs in de winkel!

✃

Waarom kiezen voor maatwerk?
Hét voordeel van maatwerk is de passing. Doordat
Indivisual lenzen speciaal voor jouw ogen worden
gemaakt, passen ze perfect. Dat zorgt voor comfort:
de lenzen bewegen niet te veel en niet te weinig.
Ze zitten precies goed en daardoor voel je niet dat
je lenzen in hebt. En dan hebben we nog het zicht.
Door die perfecte passing vervormt de lens minimaal.
Met Indivisual zie je de hele dag superscherp.

Maatwerk, onze specialiteit!
Een goede aanpassing van maatwerklenzen begint met
een oogmeting en het maken van topografiebeelden
bij ons in de winkel. Daarmee wordt de hoogte van je
oog in kaart gebracht. Het is te vergelijken met een
hoogtekaart. Elk oog is uniek, dus dit is de belangrijkste
stap in het gehele proces. Daarna kunnen de lenzen
op basis van onze meetgegevens speciaal voor jouw
ogen worden gemaakt. Dit gebeurt in Emmen bij
NKL Contactlenzen. Zij beschikken over de nieuwste
productietechnieken. Zowel bij het aanmeten als bij het
produceren van Indivisual maandlenzen wordt gezorgd
dat de passing en kwaliteit uitzonderlijk zijn. Dat maakt
Indivisual zo bijzonder.

VO U CH ER

Op vertoon van deze voucher

gratis
contactlensaanpassing
en proeflenzen

inclusief advies vervolgonderzoek

www.muurlingoogzorg.nl
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Om u zo goed mogelĳk te helpen adviseren wĳ u een afspraak te maken.
Geeft u a.u.b. aan dat u gebruik maakt van deze voucher.
Woldpromenade 4 • Steenwĳk • 0521 522 533

Wĳ verkopen geen lenzen maar goed zien
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Leverancier voor alle zorgverzekeraars

