
IACLE 

Wie of wat is IACLE? Wellicht hebt u zich ooit afgevraagd wat de titel FIACLE achter 
de naam van een auteur betekent. In dit artikel hoop ik u een en ander duidelijk te 
maken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.iacle.org, de website van IACLE. 

IACLE is de afkorting van International Association of Contact Lens Educators, een 
vereniging met ongeveer 630 leden uit 64 landen over de hele wereld. IACLE is een 
educatieve organisatie die zich ten doel stelt wereldwijd het niveau van het 
contactlensonderwijs te verhogen en het veilig dragen van contactlenzen te 
bevorderen. IACLE is in 1979 opgericht, en is een non-profit, niet politieke 
organisatie. 

De financiële middelen van IACLE komen voor een deel uit de contributie van de 
leden, een groot deel wordt verkregen uit sponsoring vanuit de industrie.  

In de illustratie is te zien hoe IACLE 
functioneert. Leden van IACLE die bij een 
opleidingscentrum werken kunnen de 
beschikking krijgen over een grote 
hoeveelheid informatie, onder meer in de 
vorm van presentaties, kant en klare lessen, 
veel foto’s en andere afbeeldingen, 
casussen met praktijkvoorbeelden en 
video’s. De materialen zijn beschikbaar in 
een aantal talen, waaronder Engels, Chinees 
en Spaans. Aan andere vertalingen wordt 
gewerkt. De IACLE Contact Lens Course 
bestaat uit 10 delen die steeds een begrensd deel van het  curriculum behandelen. 
De commerciele vaardigheden van de contactlensspecialist worden hierbij niet uit het 
oog verloren. 

Hiernaast organiseert IACLE bijeenkomsten voor leden en niet-leden en worden de 
leden voortdurend bijgeschoold. Er is een DLP (Distant Learning Program) waarmee 
op afstand gestudeerd kan worden. De studenten kunnen deelnemen aan het STE 
(Student Trial Exam) om hun kennis te testen. Uiteraard worden er intensieve 
contacten met de contactlensindustrie onderhouden om zo de kennis up-to-date te 
kunnen houden. Een aantal keren per jaar wordt vanuit het hoofdkantoor te Sydney 
(er zijn ook vestigingen in Bangalore in India en Waterloo in Canada) een nieuwsbrief 
verstuurd. Deze nieuwsbrieven kunnen een regionaal of wereldwijd karakter hebben. 
Ook kennen we de IACLE Information Interface, waarin artikelen uit diverse 
vakbladen aangegeven worden. Vaak kan het artikel via een link op Internet 
gevonden worden. 

IACLE kent drie soorten leden, Full Members, Associate Members en Industry 
Members. Hiernaast kunnen leden het IACLE Accreditation Exam afleggen, een 



examen waarin kandidaten hun kennis van het hele vak kunnen aantonen. De 
onderwerpen lopen uiteen van anatomie en fysiologie tot aanpassing van 
therapeutische lenzen en bedrijfsvoering. Wanneer een kandidaat dit examen met 
goed gevolg heeft afgelegd mag hij of zij zich FIACLE (Fellow van IACLE) noemen.  

Wereldwijd is IACLE georganiseerd in een aantal regio’s, te weten Asia Pacific, 
Europe/Africa-Middle East en Americas. In Noord- en Midden-Amerika wordt nauw 
samengewerkt met AOCLE, de zusterorganisatie. IACLE vaardigt leden af naar 
bijeenkomsten van AOCLE en omgekeerd. Ook wordt informatie uitgewisseld over 
bijzondere casussen uit de contactlenswereld. 

Het lidmaatschap van IACLE heeft voor mijzelf veel nuttige informatie gebracht, met 
als prettige bijkomstigheid een groot aantal contacten over de hele wereld.  

Kernpunten: 

- IACLE doet veel nuttig werk. 

- IACLE is een non-profit organisatie. 

- IACLE brengt het niveau van de contactlenspraktijk wereldwijd op een hoger 
niveau. 


