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Met een vliegende start 2015 in. Met een 

spannend 2014 achter de rug beginnen we 

gelijk met een aantal inspirerende beurzen en 

congressen in de eerste weken van het jaar. Ik 

moet toegeven dat het ons wel bevalt gelijk 

alle nieuwe ideeën, producten en services te 

lanceren. Dit geeft niet alleen voor de mensen 

binnen HOI veel energie, maar ook voor u en uw 

team enthousiasme. De beurzen en congressen 

zijn bij uitstek het moment om op zoek te gaan 

naar de instrumenten die uw plannen voor 2015 

kunnen ondersteunen en realiseren. 

HOI heeft een complete range van 

instrumenten met tal van toepassingen, die 

bij veel van uw plannen voor ondersteuning 

kunnen zorgen. Het programma is uitgebreid 

met een aantal mooie nieuwe instrumenten. 

Wat te denken van de Antares de nieuwe 

corneatopograaf waarmee u in een 

handomdraai de kwaliteit van de traanfi lm 

bepaalt en vastlegt; of een digitale leestest 

met de Block Mikrophor voor een moderne 

manier van visusbepaling. De Neksia Drill is 

de nieuwste trots binnen onze range van 

hoogwaardig inslijpapparatuur waarover niet 

alleen wij met veel passie over spreken, maar 

ook uw collega’s. Het laatste product dat in 

het oog springt is de nieuwe autophoroptor 

van Essilor de APH-400, die u bedient als een 

handmatige phoroptor met de voordelen van 

een autophoroptor. 

Met zoveel nieuws en nog meer in het 

verschiet, vertrouwen wij dat u net zo veel zin 

heeft om 2015 een succesvol jaar te maken. 

Ik wens u veel leesplezier met deze Scherp 7 

en neem aan u snel weer te ontmoeten op de 

Centrop beurs en/of het OVN congres. 
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Peter Plomp
Business Manager

Zin in 2015

Inzicht in uw slijpwerk

Snel en nauwkeurig 
inslijpen tussen de 
bedrijven door!
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“Het is een echte 
aanwinst voor het 
professionaliseren 

van het werkproces 
in de werkplaats.“

Ties en Berendina Visser, franchisenemer Pearle te Veendam

In 1993 zijn Koos en Irma Bos gaan werken 

bij Bootsveld optiek in Joure. Het eerste jaar 

heeft Koos op en neer gereden van Diemen 

naar Joure, daarna zijn ze er gaan wonen. 

In 1995 hebben ze de winkel overgenomen; 

dit jaar zijn ze 20 jaar eigenaar! De laatste 

4 jaar werken ze vanuit een nieuwe locatie, 

tegenover hun voormalige winkelpand.

Koos heeft met verschillende slijpmachines 

gewerkt. De laatste machines kwamen 

van Essilor. Ook nu hebben Koos en Irma 

gekozen voor een Essilor slijpmachine en 

wel de nieuwste generatie; Neksia Drill.

Het overstappen naar deze machine was 

heel gemakkelijk. “Op veel punten is 

de Neksia Drill te vergelijken met onze 

ervaringen met de Kappa.”

Natuurlijk zijn er ook een aantal punten 

anders ten opzichte van de vorige machine. 

“De Neksia is uitgerust met een heldere 

navigatie via een touch screen. De iconen 

op het touch screen zijn gelijk aan de 

iconen die wij gewend waren, waardoor het 

overstappen heel soepel ging,” vertellen 

Koos en Irma Bos. De tracer blockerunit is 

meer “open” vormgegeven. Hierdoor is er 

meer bewegingsvrijheid om het glas goed 

te positioneren. “De machine is heel snel 

en effi ciënt geworden, maar bovenal zeer 

nauwkeurig,” geeft Koos aan. De functie 

naslijpen heeft hij bijna niet gebruikt. De 

maatvoering is “fabelachtig” aldus Koos.

Over de installatie, training en service van 

HOI kunnen Koos en Irma kort zijn. Deze zijn 

van een professioneel niveau. De servicemon-

teur (Roeland) ervaren Koos en Irma als zeer 

betrokken met veel kennis van de instrumen-

ten. Koos en Irma zijn blij met de nieuwe 

aanwinst: “We kunnen weer jaren vooruit!”

“ De Neksia is 
effi ciënt en snel, 

maar bovenal zeer 
nauwkeurig.”

Koos en Irma Bos, Bootsveld optiek te Joure

Enthousiaste Neksia 
gebruikers aan het woord.

Ties en Berendina zijn sinds 11 jaar 

franchise- nemer van Pearle in Veendam. 

Samen met hun team verzorgen zij scherp 

zicht voor hun klanten, met brillen en 

contactlenzen. In het najaar van 2014 

hebben Ties en Berendina gekozen voor de 

slijpmachine van Essilor, de Neksia Drill. 

Het inslijpen is vooral het werk van Ties en 

medewerker Patrick. Voor hen staan een 

aantal zaken bovenaan m.b.t. hun nieuwe 

aanwinst. In vergelijking met hun vorige 

machine is de Neksia zeer nauwkeurig, 

naslijpen is bijna niet meer nodig. Ook 

de snelheid van het verwerken van de 

slijpopdracht is hoog. Hierdoor kunnen ze 

met gemak een groot aantal brillen tussen 

de bedrijven door slijpen. De functie 

afzoeten is bijzonder fraai te noemen, met 

de hand naslijpen wordt niet meer gedaan. 

Door de touch screen met iconen kenmerkt 

deze machine zich door een overzichtelijke 

en eenvoudige bediening. Hierdoor kan 

bijvoorbeeld ook snel de vorm van het glas 

worden aangepast. 

Het is alleen nog even wennen aan de 

vele mogelijkheden van de Neksia Drill! 

“Maar het is een echte aanwinst voor het 

professionaliseren van het werkproces in de 

werkplaats,“ aldus Ties en Berendina Visser.

Slijpwerk is een belangrijk onderdeel van het optiekvak waar het verschil regelmatig gemaakt wordt. Maar wat kost dit nou 

en is remote of extern inslijpen niet makkelijker en goedkoper? Om te bepalen wat voor uw situatie de beste keuze zal kunnen 

zijn, hebben wij een handige calculator ontwikkeld. In een paar minuten geeft deze calculator u een goed advies voor uw 

situatie. Mocht u na het invullen meer informatie wensen dan staan onze accountmanagers klaar om deze te verstrekken. De 

calculator is te benaderen via onze website of via www.uwwerkplaats.nl



digitale LED spleetlamp met camera en een Antares corneatopograaf 

zorgen zeker voor een professionele uitstraling met een moderne 

touch. En wat te denken van een autophoroptor bedient met een 

tablet. 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. 

Voor consumenten is de eerste aanraking met oogzorg meestal door 

presbyopie klachten. Helaas worden zij hierbij vaak verleid om een 

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

Instrumenten worden al snel in verband gebracht 

met contactlensaanpassing en klinisch optometrie. 

De eerste aanraking met instrumenten voor uw 

consumenten is in veel gevallen al eerder dan het 

aanmeten van contactlenzen; bijvoorbeeld met een 

visuskaart of een mooi visusscherm met moderne 

plaatjes, pasbril en phoroptor. 

In de tienerjaren wordt aan de bril vaak contactlenzen 

toegevoegd en komen de volgende groep instrumenten in 

beeld. 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 
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Leeftijdsgroep
0-15 jaar

Pasbril UB-4

Autorefractor 
Keratometer 
AKR700

Autophoroptor 
APH400
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CSO Antares: de topograaf 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. Deze corneatopograaf 

brengt naast de krommingen een 

viertal aanvullende metingen die u 

een nog completer beeld geven. De 

toevoeging van de hoge-resolutie 

camera aan het placido-disc systeem 

maakt dit alles mogelijk. De camera 

maakt het mogelijk om de traanfi lm, 

de meiboomklieren en de pupilgrootte 

nauwkeurig in beeld te brengen. 

Traanfi lm analyse 

Zonder aanvullende instrumenten of 

toevoeging van fl uor de traanfi lm in 

beeld brengen? Dat kan! De ingebouwde 

module op de CSO Antares is in staat om 

zonder toevoeging van fl uor de kwaliteit 

van de traanfi lm te analyseren. De camera 

registreert na de laatste knipperslag de 

traanfi lm en blijft fi lmen tot deze in zijn 

geheel is opgebroken. De software zal aan 

de hand van de beelden berekenen waar 

en na welke tijd de traanfi lm opbreekt. Dit 

gaat met een nauwkeurigheid die zelfs voor 

de meest getrainde contactlensspecialist niet 

te evenaren is. De opname en de waarden 

worden netjes verwerkt in de software en 

zijn over tijd met elkaar te vergelijken. 

Pupillografi e

Breng in een handomdraai de pupilgrootte 

in kaart. De Antares brengt met een 

aantal korte metingen het verloop van 

pupilgrootte in beeld. Door deze meting 

kunt u snel bepalen of de klant goed door 

het optisch centrum van de contactlens 

kijkt. Met de meting krijgt u meer inzicht in 

Topograaf 
Antares

Autophoroptor 
APH500

Spleetlamp 
met camera 
SL-9900 Elite

Leeftijdsgroep
15-40 jaar

Gelukkig zijn er nog een groot aantal consumenten die wel 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 nieuwste 

instrumenten. Wat te denken van een moderne leeskaart die 

te bedienen is met telefoon of tablet. Ook het meten van de 

oogdruk met een moderne non-contact tonometer of traanfi lm 

analyse met een Antares topograaf. Ook het maken van een 

fundusfoto zal op uw consument een professionele indruk maken, 

waardoor u zich nog duidelijker kan onderscheiden. 

Bij het verstrijken van de jaren neemt de kans op pathologie 

toe. Met de nieuwste instrumenten is het goed monitoren van 
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Non-contact 
tonometer 

NCT 200

Visusscherm 
Mikrophor

Funduscamera

Leeftijdsgroep
vanaf 40 jaar

Moderne oogzorg met de juiste instrumenten

pathologie en volgen ervan uitstekend te doen. Met een nieuwe 

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. 

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. 

U schept hiermee vertrouwen en betrokkenheid.  

OCT RS3000

Applinatie 
tonometer 
op spleetlamp 
SL990 Elite

Funduscamera 

Leeftijdsgroep
65+ jaar

het gedrag van de pupil onder verschillende 

lichtomstandigheden en wordt het 

eenvoudiger om specifi eke klachten 

te onderbouwen. 

Meiboomklier analyse

Veel droge ogen klachten worden 

veroorzaakt door niet goed functionerende 

meiboomkliertjes. Met een reguliere 

spleetlamp zijn de uiteinde van deze kliertjes 

in beeld te brengen, maar de rest van de klier 

is moeilijker te beoordelen. Met de infrarood 

LED camera in de Antares wordt het mogelijk 

om ook deze klieren in beeld te krijgen. 

Met het in kaart brengen kunnen obstructies 

eerder worden gesignaleerd en daarmee 

vroegtijdig worden aangepakt. 

Fotografi e en fi lmen van voorsegment

De twee lichtbronnen in de Antares maken 

het mogelijk om zowel met wit licht als met 

blauw licht foto’s en fi lmmateriaal te schieten. 

Hierdoor is bijvoorbeeld de beweging 

van een contactlens vast te leggen. 

Ook is het mogelijk om met blauw licht de 

BUT test vast te leggen en terug te kijken.

Biedt uw consumenten kennis, vertouwen en betrokkenheid



Essilor APH400 Autophoroptor
het beste van twee werelden

Essilor ALM500 Autolensmeter 

Bent u nog verknocht aan uw handmatige phoroptor? Of op zoek naar het zelfde 

bedieningsgemak en de inzichtelijkheid van de handelingen? Dan hebben wij nu een 

autophoroptor die deze voordelen combineert.

Eenvoudig overstappen naar een autophoropter

De Essilor APH-400 laat u zonder problemen binnen 10 minuten overstappen van 

een handmatige phoroptor naar dit instrument. Op de wijze van een handmatige 

phoroptor wordt de phoroptor en het visusscherm aangestuurd door middel van een 

tablet. De wijze van meten blijft hierdoor gelijk en heeft als voordelen; 

•  het maken van een snelle vergelijking tussen huidige sterkte 
en de nieuwe sterkte

• koppeling tussen autolensmeter, autorefractor en autophoroptor

• data transfer naar winkelautomatisering systeem

• moderne uitstraling naar uw consument

• geen belasting voor schouders

• bediening phoroptor en visusscherm met tablet

bedieningsgemak en de inzichtelijkheid van de handelingen? Dan hebben wij nu een 

De ALM500 is een autolensmeter die eenvoudig te bedienen is en van alle 

gemakken is voorzien. Het design is compact en uitgedacht met een handig 

opbergvakje, zodat accessoires onder handbereik blijven. De lensmeter is te 

koppelen aan refractiesystemen en winkelautomatiseringsystemen. 

Bedieningsgemak

De detectie van het glassoort gebeurt automatisch. De visuele hulp op het scherm 

maakt het vinden van de optische centra eenvoudiger dan ooit. Hierdoor is het 

doormeten en aftekenen van brillenglazen en contactlenzen uiterst eenvoudig. De 

ALM500 maakt gebruik van een groene lichtbron. Deze groene lichtbron heeft als 

voordeel dat het in het midden van het lichtspectrum ligt, waardoor de instelling 

van het getal van Abbe niet meer nodig is. Alle materialen, onafhankelijk van het 

getal van Abbe en kleurtint, worden nauwkeurig gemeten. 

Design

Naast het meetgemak is ook het bedieningsgemak op een hoog niveau. Met een 

centrale plek voor de bevestigingsknop en een overzichtelijk display bent u binnen 

een korte tijd gewend aan het instrument. De lensmeter wordt standaard geleverd 

met ingebouwde printer en kantelbaar kleurenscherm.
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Compleet systeem

De Essilor APH-400 autophoroptor wordt compleet aangeboden met phoroptor, Samsung tablet voor het 

bedienen van het de phoroptor en visusscherm. De set is uitbreid met een koppelingskastje om gegevens van 

lensmeter en/of autorefractor in te lezen en gegevens te exporteren naar uw winkelautomatiseringspakket.

Block Mikrophor 
brengt nabij-testen op een hoger niveau

Met de introductie van de BLOCK Mikrophor worden nabij-testen moderner dan ooit. 

De Mikrophor bestaat uit een 7-inch tablet, die te bedienen is door elk Android 

gestuurde smartphone of tablet. 

Veel verschillende testmogelijkheden

De speciale software in de Mikrophor maakt nagenoeg elke test voor nabij mogelijk. 

Een correcte visusbepaling is het startpunt, maar door rood-groen dissociatie zijn tal van 

phorie en binoculair testen mogelijk zonder aanvullende instrumenten. De Mikrophor is 

tevens voorzien met 2 Amsler kaarten, waardoor het een compleet systeem ontstaat. 
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Block Polaphor TV 
Refractioneren in het meest moderne jasje. De Block 

Polophor TV is een zeer compleet visusscherm dat u alle 

mogelijke testen biedt. Dit met een moderne manier van 

bedienen, die zeker de aandacht van uw consument zal 

trekken. De Block Polaphor TV is waarschijnlijk nog het 

meest interessant voor zijn nieuwe 3D testen. 

3D refractioneren

De Polaphor TV beschikt over een aantal nieuwe testen. 

Deze 3D testen zorgen dat het visusscherm verandert 

in een 3D scherm. Deze 3D mogelijkheden worden 

geactiveerd door gebruik te maken van polarisatie fi lters.

 

De 3D beelden maken het mogelijk 

om de 3D ervaring aan de klant 

te laten zien, maar ook om door 

volledige uitdoving monoculair 

te refractioneren tijdens binoculair kijken. Beide ogen 

krijgen een zelfde beeld, echter het oog waarop wordt 

gerefractioneerd ziet de test fi guren en het andere oog 

ziet alleen de achtergrond.

NIEUW

Bedieningsgemak

Het instrument is zowel in de hand te gebruiken, als met bijgeleverde tools te monteren op elke phoroptorstang. Daarnaast is de 

bediening door middel van een Android App eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ideaal in de combinatie met een BLOCK Polaphor TV.

Nieuwsgierig naar een 
van deze innovatieve 
instrumenten? 

Maak snel een afspraak met 
uw accountmanager voor meer 
informatie of een demonstratie in 
onze showroom in Diemen.

De Polaphor TV is te combineren met de Block 

Mikrophor, waardoor het bepalen van de 

leessterkte moderner wordt dan ooit te voren.

Rob Wassenaar
Rayon Noord: 06-53 70 79 72

Harm Mulder  
Rayon Zuid: 06-12 44 88 40



www.hollandopticalinstruments.nl

Essilor 
APH 400

Shin Nippon 
DR900

Nu bij aankoop van één van deze automatische phoropters, 
bijpassend vissusscherm voor de helft van de prijs!*

Essilor 
APH 500

*Aanbiedingsperiode: tot 31 maart 2015

Holland Optical Instruments

Verrijn Stuartweg 42

1112 AX Diemen

Telefoon: 020 - 569 65 55

Helpdesk: 020 - 695 09 51

E-mail: info@hoisite.nl

www.hollandopticalinstruments.nl


