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Christian van Helden: 
‘Met maatwerkoplossingen  

kunt u zich profileren en  
voldoen aan de  

huidige verwachtingen  
van de consument.’ 



2 - SCHERP 12  NAJAAR 2018

COLOFON JAARGANG 7, NR 12 – NAJAAR 2018. SCHERP VERSCHIJNT TWEE KEER PER JAAR. OPLAGE 2.000.  REDACTIE &  
COÖRDINATIE HOI - MAROESKA NELISSEN. ART & VORMGEVING STUDIO F. CONCEPT & DESIGN.  DRUKKERIJ KOOPMANS.  
HOLLAND OPTICAL INSTRUMENTS VERRIJN STUARTWEG 42 1112 AX  DIEMEN. T: 020 569 65 55. E: INFO@HOISITE.NL  
WWW.HOLLANDOPTICALINSTRUMENTS.NL  *Aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 december 2018. Vraag naar de voorwaarden aan uw HOI accountmanager.

2-3
HOI maakt met innovatieve 
oplossingen optiek geweldig.

6-7
Najaars aanbiedingen
Met interessante lease opties 
en inruilkortingen.

6-7
Glashelder advies
Voor uw specifieke wensen 
en vragen is er altijd een 
maatwerk oplossing.

4-5
De nieuwste innovaties 
voor de werkplaats  
Profiteer nu van een  
all-in-one slijpsysteem  
met alle essentiële functies.

8-9
WAM 700 Wave analyser
Voor complete onderzoek van 
voortse oogkamer. Versterk de 
oogzorg in uw onderneming.



Met veel trots presenteren wij de 12de editie van SCHERP, 
het informatieve magazine van HOI.  Een nieuw seizoen 
betekent inspiratie opdoen en nieuwe ontwikkelingen 
volgen, waarmee u uw bedrijf verder kunt profileren. Zo 
zijn er meerdere kijkoplossingen voor uw consumenten 
aan te bieden, die met de volledig automatische (met 
7 individuele metingen) Wave Analyzer direct kan 
presenteren. 

Met de ontwikkelingen van de hoogwaardige 
brillenglazen, multicoatings en montuurkeuze is een up 
to date werkplaats met bedrijfszekere inslijpapparatuur 
een must-have! Met de Delta2 combinatie heeft u een 
bewezen all-in-one slijpsysteem, dat in allerlei combinaties 
op uw maat wordt samengesteld. Met de eco-vriendelijke 
Neptune, een innovatief filter- en waterrecyclesysteem 
voor bespaart u dagelijks al snel 150 liter water!
(Ps. uw slijpautomaat kan bij inruil nu meer waard zijn 
als verwacht)

In Scherp 12 zijn de aantrekkelijke aanbiedingen met opties 
voor Lease, inruil en maatwerk opties inclusief combinaties 
met Nikon en BBGR brillenglazen overzichtelijk vermeld. 
Met de extra investeringsregelingen kunt u nu uw 
innovatie of upgrade wensen voor 2018 verwezenlijken. 
Ons sales team adviseert u graag voor de keuzes van 
nieuwe refractie-, optometrie- en werkplaatsapparatuur.

Wij nodigen u natuurlijk ook graag uit voor een intro- 
ductie en uitgebreidedemonstratie van de verschillende 
instrumenten in onze showroom in Diemen. Ons sales 
team staat klaar voor advies op maat.

Wij wensen u veel leesplezier  
met Scherp 12.

HOI MAAKT OPTIEK
GEWELDIG!

Rob van Groeningen
Algemeen Directeur
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PROFITEER MET DELTA2 VAN EEN 
ALL-IN-ONE SLIJPSYSTEEM MET ALLE 
ESSENTIËLE FUNCTIES

De Delta2 is er in drie verschillende 
configuraties:
-  Classic (slijpen)
-  G/A (groeven / afzoeten / polijsten) 
-  Drill (meest uitgebreide optie met 

booroptie)

Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn 
er grote stappen gemaakt om verdere 
efficiëntie in het werkproces te bewerk-
stelligen. Met het oog om kosten, tijd 
en materiaal te besparen zijn er verbe-
teringen doorgevoerd in connectiviteit, 
informatieoverdracht en opslag, intuïtief 
en parallel werken, waterbesparing en 
breukreductie. Op het gebied van digi-
talisering en calculatie wordt door de 
nieuwste innovaties de mogelijkheid tot 
verdere verfijning op alle facetten van het 
slijpproces aangeboden. Zoals; 3D meet-
waarden, slijpdruk en roteersnelheid per 
glastype, ruime database voor opslag van 
monturen of zelfs het inlezen van mon-
tuurvormen.

Om u optimaal te profileren in de markt 
zijn deze innovaties een logische stap in 
de werkplaats. Al is uw huidige wijze nog 
zo vertrouwd de huidige tijd vraagt om 
een volgende stap.

De Delta2 behoort tot de nieuwste 
generatie slijpsystemen waar al deze in-
novaties in zijn geïmplementeerd. Het is 
de zeer betaalbare compacte alleskunner, 
met intuïtieve bediening. Dit high-end 
slijpsysteem is zeer gebruiksvriendelijk. 

Alle slijpwerkzaamheden die vaak op 
verschillende losse apparaten worden 
uitgevoerd zoals tracen, centreren, op-
blokken, slijpen, groeven, afzoeten, 
polijsten en zelfs boren zijn met de Delta2 
in een handomdraai op één slijpmachine 
verwerkt.

Delta2 bespaart u tijd, ruimte en investe-
ringskosten, voordelen voor u op een rij:

-  All-in-one compact, high performance 
systeem met alle noodzakelijke  
functies.

-  Één methode voor tracen van rand-, 
nylor en glasbrillen.

- Slijpen van alle typen glazen tot curve 6
-  3D Optical Shape Trace technology, een 

slijtage van mechanische componenten 
in de tracer.

-  Automatische aanpassing van de  
boorhoek tot 15 graden.

-  Volledig parallelle werkvolgorde, trace 
een nieuwe job terwijl de Delta2 slijpt 
zonder beperkingen.

-  Ruimte- en investering besparend  
door geïntegreerde tracer, blok- en 
centreerunit.

-  Remote Maintenance, voor hulp  
op afstand.

PAG.7

OPTIMALE WERKPLAATS
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In de werkplaats is er in de loop der jaren veel veranderd. Om efficiënt en effectief te ondernemen en 

meerwaarde te creëren aan het eindproduct voor uw consument hebben er innovaties plaats gevonden 

op diverse vlakken van het werkproces. Hierbij stonden ontwikkeling in workflow & efficiëntie, kwaliteit  

& snelheid, connectiviteit & opslag en duurzaamheid & milieubewust ondernemen centraal.
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THINK GREEN, COMBINEER DELTA2 MET NEPTUNE!
Met het Neptune filter- en water recycle systeem bespaart u al 
snel 150 liter water per dag. Daarbij wordt het water ’s nachts 
gefilterd en slaat kalk- en slijpresten op in hiervoor speciaal ont-
worpen zakken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar 
beperkt ook kalkaanslag in uw slijpmachine waardoor de le-
vensduur wordt verlengd. Neptune is niet afhankelijk van een 
water- aansluiting en/of afvoer, hierdoor krijgt u de vrijheid uw 
Delta2 slijpmachine eenvoudig te plaatsen waar u maar wilt.

PERFECT FIT MET TESS!
Besteed u uw werk gedeeltelijk uit of werkt u liever met een 
traditionele tracer? Dan kunt u de Delta2 eenvoudig koppelen 
aan de hoogwaardige TESS tracer voor een perfecte fitting voor 
alle denkbare monturen. Door deze combinatie kunt u zowel 
remote bestellen als traditioneel tracen zoals u gewent bent.

SLIJPNAUWKEURIGHEID 
EAS is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van slijpen. 
Deze calculatie software optimaliseert de slijpdruk  en optima-
le slijpsnelheid aan de hand van materiaal, vorm en dikte. Dit 
voorkomt onder andere verdraaiingen en breuk tijdens de pro-
ductieproces. EAS waarborgt hiermee efficiente procestijd en 
een hoogwaardig slijpkwaliteit.
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AANBIEDINGEN BIJ HOI

CORNEA 550  
TOPOGRAAF
Catalogusprijs  � 8.250,- 
Inruilkorting � 1.000,- 
Leaseprijs v.a.* � 139,- 

WAM 700  
WAVE ANALYZER 
Catalogusprijs  � 28.500,- 
Leaseprijs v.a.* � 529,- 
 

RS-330 DUOSCAN 
OCT
Catalogusprijs  � 49.750,- 
Leaseprijs v.a.* � 549,- 
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CORNEA 550  
TOPOGRAAF
Catalogusprijs  � 8.250,- 
Inruilkorting � 1.000,- 
Leaseprijs v.a.* � 139,- 

Catalogusprijs  � 14.450,- 
Inruilkorting � 2.500,-     
Leaseprijs v.a.* � 227,- 

DELTA 2 G/A  
INSLIJPCOMBINATIE
Inclusief afleverpakket 

WAM 700  
WAVE ANALYZER 

RS-330 DUOSCAN 
OCT

AFC-330  
FUNDUSCAMERA

REFRACTIE UNIT SET  

Catalogusprijs  � 49.750,- 
Leaseprijs v.a.* � 549,- 

Catalogusprijs  � 19.500,- 
Leaseprijs v.a.* � 279,- 

OST250 - rolstoelvriendelijke unit
APH550 - phoropter
CSPOLA 600 - visusscherm

Setprijs*
Inruilkorting  

   7.250,- 
   9.450,- 
  3.825,- 
  
�  19.750,- 
�  2.500,- 
 



8 - SCHERP 12  NAJAAR 2018
   

UITGELICHT OPTOMETRIEPRAKTIJK

Dankzij de modernste technologie combineert de WAM 700 Wave Analyzer zeven individuele metingen tot slechts 
één instrument. In slechts 90 seconden worden beide ogen volautomatisch gemeten doormiddel van zeven zeer 
precieze metingen met als doel: Het adviseren van de beste kijkoplossing met optimale nauwkeurigheid. 

WAM 700 WAVE ANALYZER
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Right: Topo, Axial, Standard

Temp 5   19-Dec-2017   06:37:27
Left: Topo, Axial, Standard

Right: Topo, Elevation, Standard Left: Topo, Elevation, Standard

Right: Topo, PSF, LOA, Night Left: Topo, PSF, No, Night

[Topo_6_2p]  Wednesday, December 20, 2017 5:51:41 AM

Right: Retro

Temp 5   19-Dec-2017   06:37:27
Left: Retro

Right: Pachy Left: Pachy

(R) Rx S C A
3.9 -2.50 -0.75 178°
5.5 -2.50 -1.00 179°
Add 1.00 @40cm

(L) Rx S C A
3.2 -2.75 -0.50 163°
5.0 -2.75 -0.75 163°
Add 0.00 @40cm

(R) SIM-K
K1 44.50 D@176°
K2 46.00 D@86°

AVG 45.25 D@
Cyl -1.50 D@176°

(L) SIM-K
K1 44.50 D@173°
K2 45.75 D@83°

AVG 45.25 D@
Cyl -1.25 D@173°

(R) Pachy Irido(L) Irido(R) ACD ACV
583 µm 39° 39° 3.35 mm 176.5 mm³

(L) Pachy Irido(L) Irido(R) ACD ACV
591 µm 37° 37° 3.16 mm 163.2 mm³

[Cataract4m]  Wednesday, December 20, 2017 5:51:36 AM

GEOPTIMALISEERD EN UITGEBREID 
OOGONDERZOEK
-  Glaucoomscreening met verbeterde 

tono-fixatie punten en IOP waarde 
correctie op basis van hoornvliesdikte 
en uitgebreide Scheimpflug analyse van 
de voorste oogkamer.

-  Licht doorlaatbaarheid van de ooglens 
wordt optimaal in kaart gebracht voor 
cataractscreening

-  Keratoconusscreening met topogra- 
fische analyse op basis van 100.000 
analyse punten op het hoornvlies.

COMPLETE VISUELE SIMULATIE 
-  Automatische correlatie tussen 

de pupil diameter en objectieve 
refractiewaardes in verschillende 
lichtcondities.

-  Eenvoudig vergelijk tussen het dag-  
en nachtzicht met- en zonder bril om 
het nachtmyopie effect uit te lichten.

-  Uitgebreide samenvatting van hoog-  
en lage aberraties om difuuslicht / 
visuele stress uit te lichten. 

WAM 700 VERSTERKT UW WORKFLOW

-  Intuïtieve bediening door de 
onderzoeksresultaten met een 10,1 
touchscreen.

-  Duidelijk en te personaliseren 
rapportages van de resultaten

-  Eenvoudig te benaderen XML database 
voor koppeling en dataoverdracht naar 
verschillende systemen. 

-  Koppelbaar met verschillende 
instrumentenmerken

VERSTERK DE OOGZORG  
IN UW ONDERNEMING

Een tevreden klant begint met een 
betrouwbare meting in combinatie met 
optimaal glasadvies. De WAM 700 is de 
volledig automatische oplossing voor 
een compleet onderzoek van de voorste 
oogkamer. De data van de WAM 700 is niet 
alleen toegankelijk en gebruiksvriendelijk, 
het is koppelbaar met verschillende 
instrumentenmerken voor subjectieve 
refractie, winkel automatisering 
pakketten en contactlens software zodat 
uw workflow geoptimaliseerd wordt.

Door de Shack-Hartmann Wave Front 
techniek wordt de oogmeting op 1/100e 
dioptrie nauwkeurig gemeten op basis van 
autorefractie en accommodatiekracht. 
Tijdens dit proces wordt de pupilgrootte 
geëvalueerd aan de hand van 
verschillende lichtomstandigheden  Deze 
meting stelt het verschil in pupilgrootte 
overdag en ’s avonds vast en constateert 

nachtmyopie. Ook de lage- en hoge 
aberraties zowel oculair als corneaal 
worden hierbij nauwkeurig berekend. 
Met de uitkomst kunnen klachten zoals 
difuuslicht en visuele vermoeidheid 
verklaart en vastgesteld worden. 
Combineer deze resultaten met uw advies 
voor de brillenglazen om uw consument 
een optimaal afgestemd en professioneel 
advies te bieden. In combinatie met 
brillenglazen van BBGR en Nikon biedt u 
altijd een glas op maat voor een optimaal 
contrast en kijkcomfort.

De WAM 700 is uitermate geschikt om 
de voorste oogkamer in kaart te brengen. 
Met de geïntegreerde Scheimpflug 
techniek wordt er een doorsnede van het 
hoornvlies gemaakt. Met deze techniek 
wordt deze in alle dimensies nauwkeurig 
gemeten voor het beoordelen van o.a. 
de kamerhoeken en het vaststellen van 

hoornvlies beschadigingen. De resultaten 
worden tevens gecombineerd met de 
gegevens van de contactloze tonometer 
wat resulteert in een waarde voor een 
gemiddelde hoornvliesdikte uitgedrukt 
in een IOP waarde correctie. Vergelijk 
deze nauwkeurige meetwaardes met de 
gegevens over de kamerhoeken en u kunt 
de gezondheid van het oog beoordelen 
en snel eventueel verdacht glaucoom 
vaststellen. WAM 700 beschikt ook over 
verschillende technieken zoals topo- en 
pupillografie om de oppervlakte van het 
hoornvlies en de lichtdoorlaatbaarheid 
van de ooglens te beoordelen, waardoor 
u in een handomdraai cataract en 
(beginnend) keratoconus constateert.

MET DE WAVE ANALYZER KIEST U  
VOOR EEN TOTAALOPLOSSING



OCCASION
Klein budget, maar toch 
een instrument nodig? HOI 
heeft altijd occasions op 
voorraad. 

ADVIES OP MAAT  
Onze accountmanagers 
kunnen samen met u 
een passende oplossing 
samenstellen.

www.hollandopticalinstruments.nl

GLASHELDER  ADVIES
VOOR UW SPECIFIEKE WENSEN EN VRAGEN MET BETREK-
KING TOT WERKPLAATS, OPTOMETRIE & REFRACTIERUIMTE

Met een uitgekiend assorti-
ment instrumenten voor de 
optometrie, refractie en het 
inslijpen van brillenglazen kunt 
u de kwaliteit van uw complete 
oogzorg en werkplaats samen 
met HOI versterken. Wij geven 
ondersteuning en adviseren u 
graag in uw wensen of vragen 
met betrekking tot afweging 
van vervanging, aanvulling, 
upgrading of totaalinrichting 
van uw optiekbedrijf. 

Met de vele opties voor maat-
werkoplossingen en concepten 
voor uw investering, bent u ze-
ker van de juiste keuze. Op de 
pagina hiernaast heeft u een 
overzicht van de verschillende 
mogelijkheden waarin HOI uw 
bedrijf kan ondersteunen. Elk 
icoon staat voor een mogelijke 
maatwerkoplossing voor u. 
Daarnaast bieden wij verschil-
lende aantrekkelijke promoties, 
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COMBINEREN 
De aankoop van nieuwe 
instrumenten combineren 
met HOC brillenglazen 
biedt nog meer voordeel!

opties voor het inruilen van 
instrumenten en het combineren 
van uw investering met afname 
van HOC/ Nikon brillenglazen. 
Met de leaseconstructie wordt 
investeren aantrekkelijk zonder 
direct beslag te leggen op uw 
werkkapitaal. Met de support 
van het ervaren serviceteam van 
Optic Works wordt de kwali-
teit en werkzaamheid van uw 
instrumenten gewaarborgd. Na 
installatie van nieuwe instrumen-
ten staan zij samen met het HOI 
sales team klaar voor de training 
en instructies. 

Kom voor een demonstratie 
van onze nieuwste instrumen-
ten, werkplaatsapparatuur en 
services in onze showroom te 
Diemen!
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MAATWERK

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

LEASEN
Met leaseconcept op 
maat kunt u innoveren 
met nieuwe instrumenten 
zonder kapitaalbeslag.

INRUILEN 
Uw instrumenten inruilen 
biedt u een interessante 
korting op uw nieuwe  
aankopen.

ONLINE BESTELLEN 
De meest reguliere 
verbruiksartikelen bestelt 
u eenvoudig en snel in de 
nieuwste HOI webshop.

TRAINING 
Na levering volgt een effectieve 
gebruikerstraining. Zo maakt u 
met uw nieuwe instrument een 
snelle start. 

INSTALLATIE  
Levering en installatie door 
ervaren en vakkundige  
technici van Optic Works.



Holland Optical Instruments is onderdeel van Holland Optical Company B.V. www.
hocsite.com, www.hollandopticalinstruments.nl

SALES TEAM  HOC

Frank van der Voort  (06) 51 41 90 71
Mariëtte Cramer   (06) 51 23 96 78
Renee Austie   (06) 10 33 99 12
Francisca Oden   (06) 53 70 79 72

SALES TEAM  HOI

Harm Mulder  (06) 12 44 88 40
Christian van Helden    (06) 10 09 24 59 
Binnendienst  (020) 569 65 55

VOOR INFORMATIE OF AFSPRAAK


