
Casuïstiek 
vormstabiele 

lenzen 



Lensbeoordeling 
Bekijk de afbeelding en 
beantwoord de volgende 
vragen: 
 

• Wat zijn de beide 
hoofdrichtingen van de 
cornea? 

• In welke richting ligt de 
vlakke as van de 
cornea? 

• Beoordeel de passing 
per hoofdrichting. 

• Gegeven is dat de 
asferische lens diameter 
9.60 en radius 7,70 heeft, 
wat zal dan je volgende 
lenskeuze zijn? 



Lensbeoordeling 
Bekijk de afbeelding en 
beantwoord de volgende 
vragen: 
 

• Wat zijn de beide 
hoofdrichtingen van de 
cornea? 

• In welke richting ligt de 
vlakke as van de 
cornea? 

• Beoordeel de passing 
per hoofdrichting. 

• Gegeven dat de 
asferische lens diameter 
9.60 en radius 8,00 heeft, 
wat zal dan je volgende 
lenskeuze zijn? 



Casus 1 
Klant, 44 jaar draagt sferische 
contactlenzen. Hij klaagt over 
irritatie bij het knipperen. 
 

Vragen: 
• Waar worden de klachten 

mogelijk door veroorzaakt? 
• Wat kun je doen om het 

probleem op te lossen? 
• Noem van de gekozen 

oplossing 2 mogelijke 
voordelen. 

• Noem van de gekozen 
oplossing 2 mogelijke 
nadelen. 



Casus 2 
Klant, 20 jaar draagt sferische 
contactlenzen. Hij klaagt over 
irritatie aan einde van de dag. 
 

Vragen: 
• Waar worden de klachten 

mogelijk door veroorzaakt? 
• Wat kun je doen om het 

probleem op te lossen? 
• Noem van de gekozen 

oplossing 2 mogelijke 
voordelen. 

• Noem van de gekozen 
oplossing 2 mogelijke 
nadelen. 



Casus 3 
Klant draagt sferische 
contactlenzen (-5.00). De 
lens zit vrij hoog in het oog. 
Tevens ziet de klant ‘s 
avonds strooilicht. Bij het 
knipperen valt de lens 
soms uit. 
 

Vragen: 
• Noem 2 mogelijke oor-

zaken waardoor de lens 
hoog zit. 

• Noem 2 mogelijke 
oplossingen voor het 
probleem en beargu-
menteer deze. 



Casus 4 
Klant, 48 jaar draagt 
Longline lenzen. S-2.00, 
additie +1.75. 
 

Vragen: 
• Beoordeel de passing 

per hoofdrichting. 
• Beoordeel de inclina-

tie. 
• Stel dat deze lens 

nasaal 300  inclineert. 
o Hoe verander je de passing? 

• De klant geeft aan dat 
hij de lenzen maximaal 
6 uur in kan houden. 
o Wat kan hiervoor de reden 

zijn? 



Casus 5 
Klant, 53 jaar draagt Longline lenzen (Flexi TC)        
S-1.50, additie +2.25. 
 

Vragen: 
• Stel de diameter is te klein en de lens is te vlak.  

o Wat gebeurt er als we de diameter vergroten? 

• Wat verwacht je t.a.v. de inclinatie? 
• De klant geeft aan dat het vertezicht goed is 

maar lezen lastig is. 
o Wat kan hiervoor de reden zijn? 
o Hoe zou je het probleem op kunnen lossen? 
o Is overstappen naar een asferische lens een oplossing? 



Casus 6 
Klant, 48 jaar draagt asferi-
rische lenzen. Zie afbeelding: 
 

Vragen: 
• Beoordeel de diameter en 

de centratie van de lens. 
• Beoordeel de passing per 

hoofdrichting. 
• Wat zie je onder de lens? 
• Waar wordt dit door 

veroorzaakt? 
• Wat voor klachten zou de 

klant kunnen krijgen? 
• Wat doe je om het 

probleem op te lossen? 
 



Casus 7 
Klant, 23 jaar draagt asferi-
rische lenzen. Zie afbeelding: 
 

Vragen: 
• Beoordeel de diameter en 

de centratie van de lens. 
• Beoordeel de passing per 

hoofdrichting. 
• Wat voor klachten zou de 

klant kunnen krijgen? 
• Wat doe je om het 

probleem op te lossen? 
 



Casus 8 
Zie de afbeelding op de volgende dia en beantwoorde      
de volgende vragen: 
 

• Wat is het voordeel van een corneatopograaf t.o.v. een 
keratometer? 

• Wat is het verschil tussen tangentiële en sagittale 
waarden? 

• Wat is het verschil tussen instelling ‘absoluut’ en ‘relatief’? 
• Wanneer wordt welke instelling bij voorkeur gebruikt? 
• Van welk soort astigmatisme is hier sprake? 
• In welke richting loopt de vlakke as van de cornea? 
• Hoe hoog is de cilinder van deze cornea? 
• Wat wordt door de grafiek met de blauwe en rode lijn 

weergegeven? 



 

Casus 8 
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