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OPTOMETRIE EN OOGZORG
Wij leveren u niet alleen een bril of
contactlenzen, wij verzorgen en controleren
eveneens de conditie en de gezondheid van
uw ogen. De opticiens van Euwijk Optiek zijn
opgeleid om u het beste advies te geven op
correctiegebied. Onze optometristen zijn
speciaal opgeleid om u maximale zorg te
bieden op het gebied van oogzorg. leder oog is
immers anders. Daarom zijn er ook verschillende

onderzoeken, uiteenlopend van standaard tot
uitgebreid optometrisch onderzoek. Uiteraard
overleggen wij dit eerst met u zodat u niet
voor onverwachte kosten komt te staan. Mocht
uit één van onze onderzoeken blijken dat
oogheelkundig onderzoek van een oogarts
noodzakelijk is, dan kunnen wij direct contact
leggen met een oogarts. Op deze manier
kunnen wij u de maximale oogzorg bieden.

TARIEVEN
Oogscreening door een van onze medewerkers
Snelle automatische meting van refractie en oogdruk.

GRATIS

Oogmeting door een oogmeetkundig opticien
Bij dit onderzoek stellen we vast hoe scherp u kijkt met uw huidige bril t.o.v. de
nieuw gemeten correctie d.m.v. een oogmeting. Ook wordt de oogdruk gemeten.
Bij aanschaf van een bril en / of glazen wordt €19,50 in mindering gebracht.

€ 19,50

Basis optometrisch onderzoek door een optometrist
Bij dit onderzoek wordt ook de gezondheidstoestand van het oog bekeken.
Er vindt een beoordeling plaats van de ooglens i.v.m. staar en van het netvlies
om eventuele vroegtijdige defecten te onderkennen zoals glaucoom of
diabetische problematiek.
Bij aanschaf van een bril en / of glazen wordt €19,50 in mindering gebracht.

€ 39,50

Optometrisch onderzoek door een optometrist
Dit onderzoek zal plaatsvinden als er behoefte is aan nadere medische
informatie of bij bepaalde problematiek, vooral bij personen die familiair
belast zijn of waarbij een specifieke diagnose is gesteld.
Bij aanschaf van een bril en / of glazen wordt €19,50 in mindering gebracht.

€ 49,50

Omdat zichtbaar resultaat telt!

