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De optiekbranche heeft zich na een moeilijke 

eerste helft in 2015, goed weten te herstellen. 

En ook de 2016 vooruitzichten zijn positief 

gestemd. Zo zien wij consumenten nog meer 

op zoek gaan naar de vertrouwde kwaliteit, 

perfecte service en vooral noodzakelijke 

hoogwaardige oogzorg. Daarnaast wordt  

ook de noodzaak voor het aanbieden van  

de extra bril met nieuwe kijkoplossingen  

steeds duidelijker.  

U kunt daar mede afhankelijk van uw visie 

en strategie op verschillende gebieden snel 

op inspelen. Voor uw refractie-, optometrie- 

en contactlensapparatuur kunt u direct 

kennis maken met de laatste innovaties 

en producten, die passen bij uw wensen. 

U heeft met HOI keuze uit een uitgebreid 

programma van gerenommeerde leveranciers, 

van Essilor en ShinNippon refractie- en 

werkplaatsapparatuur, CSO contactlens 

en Nidek OCT en Fundus Camera, tot 

ICare tonometers. Met de introductie van 

de nieuwste slijpcombinatie delta2 van 

marktleider Essilor biedt HOI u voor een zeer 

aantrekkelijke all-in-one oplossing voor uw 

werkplaats. U kunt kiezen uit verschillende 

opties die passen bij uw werkwijze in uw 

werkplaatsinrichting (bijv. in combinatie 

met extern vormslijpen). Natuurlijk kunt u 

vertrouwen op de kwalitatief hoogwaardige 

service van ons serviceteam Optic Works. 

Naast de service voor de vertrouwde merken 

van HOI, onderhouden en repareren zij uw 

door HOI geleverde Nidek apparatuur! 

HOI staat klaar voor al uw vragen, wensen 

en maatwerkoplossingen voor 2016. Graag 

nodigen wij uit voor een bezoek aan onze 

showroom in Diemen. Hier kunnen wij een 

persoonlijke demonstratie geven van de 

verschillende producten en concepten, passend 

bij uw bedrijf. Bezoek ons ook tijdens het NCC 

congres stand nr 11!

Rob van Groeningen
Directeur HOC & HOI

Uw aanschaf vakkundig 
geïnstalleerd en onderhouden
HOI biedt meer dan instrumenten. Met focus op 

efficiëntie, kwaliteit, connectiviteit en continuïteit 

van uw refractie- en werkruimte ondersteunen 

wij u met advies en services. Daarbij vinden wij het 

belangrijk dat installatie en onderhoud op de juiste 

wijze plaatsvindt, zodat u zorgeloos kunt blijven 

werken met de door HOI geleverde instrumenten. De 

implementatie en service van deze steeds complexere 

instrumenten verlangt inzicht in de technologie van 

de diverse merken. Daarom werkt HOI voor installatie, 

implementatie, onderhoud en het oplossen van 

storingen samen met Optic Works. Optic Works 

bestaat uit een team van ervaren service engineers 

met uitgebreide kennis van de gerenommeerde 

instrumentenmerken in de markt. Deze vakkundige 

technici zijn getraind door de fabrikanten en hebben 

beschikking tot de laatste technische informatie 

en updates van de instrumenten. Deze kennis en 

ervaring staat tot uw beschikking bij aanschaf van 

instrumenten van HOI.

Met trots presenteren wij u het nieuwste “SCHERP” magazine van Holland Optical Instruments. Dit magazine biedt u inzicht in onze 

producten, concepten en services, die u kunnen ondersteunen in het management van uw werkplaats, refractie en optometriepraktijk.

Wij zorgen voor  
uw heldere blik



ADVIES OP MAAT
Onze accountmanagers denken met  
u mee voor een passende oplossing.

SERVICE
Met service van Optic Works kunt  
u vertrouwen op de continuïteit van 
uw apparatuur.

ONLINE BESTELLEN
De meest reguliere verbruiksartikelen 
besteldt u eenvoudig en snel op de 
HOI webshop.

HOI biedt een uitgekiend assortiment instrumenten voor optometrie, 

refractie en inslijpen, voor het ontwikkelen, innoveren of versterken van de 

oogzorg die u wilt bieden.

HOI ondersteunt u bij uw afweging voor vervanging, aanvulling of 

totaalinrichting in uw optiekbedrijf. Met de maatwerkoplossingen en 

succesvolle concepten van HOI kunt zeker zijn dat u de juiste keuze 

maakt. Ook bij aanschaf denkt HOI met u mee; met aanbiedingen, 

diverse kortingsmogelijkheden (zoals bij het inruilen van oude 

instrument, of een combinatie aanbieding met brillenglazen van HOC) en 

financieringsoplossingen. Uw succes en tevredenheid is ons doel. 

Daarom staat service bij HOI hoog in het vaandel. Het is een gevoel dat u 

overhoudt na elk contact. Serieus, snel en accuraat geholpen worden, maar 

ook flexibel en oplossingsgericht meedenken maakt dat HOI u verder kan 

helpen naar een volgend niveau.

Na implementatie staat HOI voor u klaar met instrumenttrainingen en een 

ervaren professioneel serviceteam voor al het onderhoud en calamiteiten. 

Daarnaast bestelt u binnenkort snel en eenvoudig de verbruiksartikelen 

op de HOI webshop. Hierdoor kunt u met uw bestaande en nieuwe 

instrumenten zorgeloos en efficiënt werken en u uw aandacht richten op 

uw consumenten.

“HOI heeft altijd een 
oplossing op maat”
Rob Wassenaar
Sales Manager

TRAINING
U maakt met uw nieuw instrument en 
een snelle start. Na levering volgt een 
effectieve gebruikerstraining.

LEASEN
Met Leaseconcept op maat kunt u 
innoveren met nieuwe instrumenten  
zonder grote investeringsrisico’s.

OCCASION
Klein budget, maar toch instrumenten 
aanvulling nodig? HOI heeft altijd
occasions op voorraad. Vraag ernaar!

COMBINEREN
De aankoop van uw nieuwe instrument 
in combinatie met een HOC brillenglazen 
biedt u nog meer voordeel!

INRUILEN
Uw oude instrumenten inruilen  
biedt u een interessante korting op 
uw aankoop op.
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Leeftijdsgroep
0-15 jaar

Pasbril UB-4

Autorefractor  
Keratometer 
AKR-700

Topograaf  
Antares

Spleetlamp
SL 9800D

Autophoroptor 
APH-500

Leeftijdsgroep
15-40 jaar

In de tienerjaren wordt aan de bril vaak contactlenzen toegevoegd. 

Wat is er mooier om deze moderne tiener volledig te laten ervaren 

wat er voor nodig is om goed contactlenzen aan te meten en welke 

moderne instrumenten hiervoor nodig zijn. Een digitale LED spleetlamp 

met camera en een Antares corneatopograaf zorgen zeker voor een 

professionele uitstraling met een moderne touch. Ook voor nieuwe 

consumenten die op een latere leeftijd visusklachten krijgen, is een 

juiste indruk het eerste visitekaartje. Een moderne autorefractor zoals 

een AKR700 helpt u naast een snelle autorefractie ook aan een goede 

eerste indruk. Dit instrument levert vaak gelijk een positieve opening  

naar het optiekvak en uw professionele kennis en ervaring. 

Instrumenten worden al snel in verband gebracht met 

contactlensaanpassing en klinische optometrie.

De eerste aanraking met instrumenten is voor veel van uw consumenten 

al eerder dan het aanmeten van contactlenzen; bijvoorbeeld met een 

visuskaart of een mooi visusscherm met moderne plaatjes, pasbril  

en phoroptor. 

Moderne oogzorg biedt  
uw consumenten kennis, 
vertrouwen en betrokkenheid

CSO Antares met unieke 
meetopties voor uw  
contactlenspraktijk
Bij het gebruik van de Antares cornea

topograaf haalt u zo veel meer uit uw  

cornea screening dan de reguliere topograaf.  

De Antares brengt naast de krommingen een 

viertal aanvullende metingen die u een nog 

completer beeld geven. De toevoeging van 

de hogeresolutie camera aan het placido

disc systeem maakt het mogelijk om de 

traanfilm, de meiboomklieren en  

de pupilgrootte nauwkeurig in beeld  

te brengen.

Traanfilm analyse 

De ingebouwde module op de CSO Antares is in 

staat om zonder toevoeging van fluor de kwaliteit 

van de traanfilm te analyseren.  

De camera registreert na de laatste knipperslag 

de traanfilm en blijft filmen tot deze in zijn geheel 

is opgebroken. De software zal aan de hand van 

de beelden berekenen waar en na welke tijd de 

traanfilm opbreekt.

Meiboomklier analyse

Met de infrarood LED camera in de Antares is 

het nu ook mogelijk om de uiteinden van de 

meiboomklieren in beeld te krijgen. Met het in 

kaart brengen kunnen obstructies eerder worden 

gesignaleerd.

Pupillografie 

Met een aantal korte metingen wordt het verloop 

van pupilgrootte in beeld gebracht. Hiermee 

krijgt u meer inzicht in het gedrag van de pupil 

onder verschillende lichtomstandigheden en 

wordt het eenvoudiger om specifieke klachten  

te onderbouwen.

Fotografie en filmen van voorsegment 

Twee lichtbronnen 

bieden de  

mogelijkheid om 

zowel met wit licht als 

met blauw licht foto’s 

en filmmateriaal te 

schieten. Hierdoor is 

het mogelijk om de 

beweging van een 

contactlens, of om 

met blauw licht de BUT  

test vast te leggen  

en terug te kijken.

Autophoroptor 
APH-550
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Non-contact  
tonometer  

NCT 200

Visusscherm  
Mikrophor

Funduscamera
AFC-330

Leeftijdsgroep
40+ jaar

OCT RS-330

Applinatie 
tonometer  
op spleetlamp  
SL990

Funduscamera
AFC-330

Leeftijdsgroep
65+ jaar

Voor consumenten is de eerste aanraking met oogzorg meestal 

door presbyopie klachten. Helaas worden zij vaak verleid om een 

standaard leesbril te pakken, zonder de juiste controle van de ogen. 

Gelukkig zijn er een groot aantal consumenten die de opticien of 

optometrist bezoeken bij de eerste leesklachten. Dit is misschien wel 

het belangrijkste moment om consumenten goed voor te lichten en 

indruk te maken met vakmanschap en de nieuwste instrumenten. Wat te 

denken van een moderne visusscherm of corneatopograaf. 

Bij het verstrijken van de jaren neemt de kans op pathologie toe. Met de 

nieuwste instrumenten is het goed monitoren van pathologie en volgen 

ervan uitstekend te doen. Met een funduscamera is het maken, het 

bekijken en het snel delen van de fundusfoto makkelijker dan ooit. Vul 

dit aan met een OCT en het volledige beeld is snel gevormd. Ook een 

applinatie tonometer mag uiteraard niet ontbreken in het goed volgen 

van de consument.

Nieuw: Essilor  
compleet opgebouwde 
refractie units
Bij het samenstellen van een nieuwe 

refractieunit voor uw optiekzaak komt 

er veel informatie op u af en zijn er veel 

keuzes te maken. Niet alleen uw ervaring 

en wensen, maar ook innovaties in 

instrumenten en opties per instrument 

bepalen de mogelijkheden en keuzes die 

er zijn. Holland Optical Instruments heeft 

met ervaringen uit de praktijk en uiterste 

zorg een complete unit samengesteld. 

Natuurlijk zijn aanpassingen voor uw 

samenstelling van de instrumenten en 

kleur mogelijk. 

De kern van deze nieuwe Essilor refractie-units 

wordt gekenmerkt door een doordacht design. 

De units zijn opgebouwd met instrumenten 

van Essilor, die volledig gekoppeld zijn. 

Hierdoor is de efficiëntie gewaarborgd. Een 

complete refractie- unit bestaat bijvoorbeeld 

uit: Een unieke autophoropter die het 

mogelijk maakt om snel en eenvoudig over 

te stappen van een handmatige phoroptor 

zonder de werkwijze aan te passen. Uiteraard 

is ook de non-contact tonometer onderdeel 

van het geheel. Met de LED spleetlamp in 

combinatie met de corneatopograaf is de 

unit ook volledig uitgerust voor alle type 

contactlensaanmetingen.

                                   

De kracht van veel van de nieuwste instrumenten is digitaliseren van 

de beelden en scans. Dit maakt het meer dan ooit mogelijk om uw 

consument te laten zien en ervaren waar u naar kijkt. Juist het delen  

van uw kennis en het onderbouwen van uw advies wordt krachtiger. 
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Nidek RS-330 DuoScan OCT  
De efficiënte OCT voor perfecte scan’s en foto’s 
De Nidek RS-330 OCT is een combinatie tussen een HD OCT en funduscamera met FAF mogelijkheid. De RS-330 Duo Scan kenmerkt zich  

door een zeer eenvoudige bediening, waarbij opnames zonder problemen door uw medewerkers gemaakt kunnen worden. 

Optoconnect heeft zowel de opticien zonder optometrie praktijk, als de 

optometrist veel te bieden. Het softwarepakket Optoconnect ontwikkelt door Oog 

voor Gezondheid biedt opticien, optometrist, oogarts en huisarts de mogelijkheid 

eenvoudig en veilig informatie uit te wisselen. Het verhoogt de connectiviteit 

tussen oogzorg partners voor optimale oogscreenings.

 De NIDEK RS-330 DuoScan met NAVIS software beschikt over 
twee gebruiksvriendelijke menustructuren: 
 •    De standaard setting wordt gekenmerkt door een struc-

tuur met alle standaard instellingen, zoals de selectie van 
diverse type OCT scans, fundusfoto of beide

•     De professionele setting biedt naast de basisstructuur 
meer specifieke instellingen voor gedetailleerde 

scans. Daarbij is het ook mogelijk om  
specifieke instellingen naar uw hand  

te zetten. 

De Nidek RS-330 DuoScan maakt HD beelden.  
De software met uitgebreide normative database en  
follow-up functionaliteit helpt u bij het beoordelen  
van de scans en foto’s.  

De OCT beschikt over een breed opname gebied van  
12 x 9 mm en heeft standaard 8 scan patronen voor het  
achtersegment. Met de optionele voorsegment module  
komen hier nog twee aanvullende scans bij. 
 
De funduscamera is identiek als de geprezen Nidek AFC-330  
automatische fundus camera met 12-megapixel camera.

Voordelen voor u als optometrist!
Optoconnect biedt u de kans een centrale rol 

in te nemen bij optometrische screenings door 

de samenwerking met huisartsen en oogartsen 

te verstevigen. Dit pakket verhoogt de connec-

tiviteit met uw oogzorg partners, waardoor in-

formatie delen over patientendossiers en foto’s 

eenvoudiger en sneller verloopt. Sneller uw 

diagnose ondersteund met een medisch advies.

Voordelen voor u als opticien!
Met de Optoconnect software kunt u samen 

met een optometrisch partner op afstand oog-

zorg aanbieden. Hiermee zullen nieuwe  

consumenten de weg naar uw optiekbedrijf 

vinden en bestaande consumenten zich loyaler 

tonen. Voeg onderscheidend vermogen toe aan 

uw optiekbedrijf met optometrische zorg.

Met Optoconnect nog meer oogzorg!

Met dit instrument kiest u eenvoudig voor de scan en foto’s die u wilt maken. Zet het instrument met de joystick voor het oog en  
het instrument neemt het van u over. De uitlijning en optimaliseren gaat volledig automatisch gevolgd door de fundusfoto.  
De power PC zorgt voor een snelle verwerking van de scans en foto’s. In een handomdraai de mooiste scans en foto’s

De RS-330 biedt brede diversiteit aan opnamemogelijkheden in een zeer hoge kwaliteit met 
dit uiterst gebruiksvriendelijke twee-in-één instrument.
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DELTA2
DE BETAALBARE, VEELZIJDIGE EN ALL-IN-ONE SLIJPOPLOSSING

Dit compacte slijpsysteem met ingebouwde blokmodule is een 

ruimtebesparende, veelzijdige oplossing voor uw inslijpwerk. 

Dit gebruiksvriendelijke all-in-one systeem heeft alle essentiële 

functies voor efficiënt, snel en verfijnd inslijpen. Alles intuïtief 

bediend met één 8,4 inch kleuren touchscreen om ergonomisch, 

comfortabel en eenvoudig te kunnen werken. Optie voor 

hoogwaardige boorfunctie. 

• All-in-one compact, high performance slijpsysteem 

•  Keuze uit verschillende configuraties (standaard,  

groeven/afzoeten/polijsten en booroptie)

• Ingebouwde module voor opblokken

•  3D Optical Shape Trace technology te combineren met  

Essilor Tess Tracers

•  Boorfunctie met optie aanpassing boorhoek 

• Afzoeten van voor- en achterzijde van het brillenglas

•  Database voor 500 vormen, uitbereiding tot 1000

Met Optoconnect nog meer oogzorg!

Slim en eenvoudig zelf inslijpen 

Essilor biedt twee moderne oplossingen voor al uw inslijpwensen

Vanaf € 9.995,- of 199,- per maand*

Zeer geschikt voor directe vervanging van servicegevoelige 

slijpautomaten “op leeftijd”, in combinatie met remote  

edging en kleinere volumes slijpwerk

* Op basis van 5 jaar financial lease. Vraag naar de voorwaarden.

NEKSIA
HOOGWAARDIG INSLIJP WERK IN EEN HANDOMDRAAI

Deze geruisloze slijpcombinatie biedt u een efficiënte workflow 

en de zekerheid van een constante en oogwaardige kwaliteit 

van dagelijks inslijpwerk. De innovatieve slijpmachine wordt 

gecombineerd met een tracer-centreer-opblok unit. Beide 

uitgevoerd met 8,4 inch kleuren touchscreens met herkenbare 

iconen voor een snelle en eenvoudige navigatie en overdracht  

van informatie.

• Eenvoudig invoeren van opdrachten

• Effectief werken met touchscreen 

• Toegang tot database voor 1000 jobs 

• Snel en eenvoudig monturen aftasten

• Makkelijk centreren, opblokken en vormen aanpassen

• Slijpen, groeven, afzoeten 

•  Boorfunctie met automatische aanpassing boorhoek

• Automatische herkenning van boorgaten 

•  Intelligent afzoeten met flexibel afzoetwiel

•  Optimale snelheid en calculatie ahv materiaal, vorm en dikte

Zeer geschikt voor het efficiënt en snel slijpen  

en verwerken van grotere aantallen brillenglazen

Vanaf € 23.500,- of € 518,- per maand*



Holland Optical Instruments

Verrijn Stuartweg 42

1112 AX Diemen

Telefoon: 020 569 65 55

E-mail: info@hoisite.nl

Bel of mail voor een demonstratie of een bezoek aan de showroom in Diemen 

www.hollandopticalinstruments.nl

Nidek RS-330 OCT nu met  
5 jaar Optoconnect gratis!

Essilor complete refractie-units  
vanaf €649,- per maand

Essilor slijpmachine delta2

‘AAN ERGONOMIE,  
KWALITEIT EN

PRODUCTIVITEIT 
STEL IK

HOGE EISEN’

ScherpeActie

 

HOI biedt met de nieuwste innovaties verschillende oplossingen voor uw optometrie-, refractie-  
en inslijpapparatuur, die perfect passen in de veranderende dynamiek voor complete oogzorg.  
Ook bij aanschaf denkt HOI met u mee, met aanbiedingen en diverse kortingsmogelijkheden zoals bij het 
inruilen van oude instrument of een combinatie aanbieding met brillenglazen van HOC of leaseconcept.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor u? Maak snel een afspraak met één van onze accountmanagers.

NIEUW!
Essilor delta2 slijpautomaat vanaf €9.995,-

CSO Antares corneatopograaf  
vanaf €149,- per maand


