
Lensplan

HARDE
CONTACTLENZEN

Voordelen
Naast de zekerheid over je oogzorg en lenzen, 

biedt ons Lensplan extra voordelen:

*deze voorwaarden zijn alleen geldig voor 

Lensplan deelnemers. 

10%

25%

10%

10%

korting op aanschaf eerste set lenzen

montuurkorting bij de aanschaf van een 

complete bril

korting op een zonnebril

Een reserve bril vanaf €115,-

Permanente oogzorg

korting op lensvloeistof  

Markt 19

4531 EP Terneuzen

sales@hennocysouw.nl

0115 – 616 113



Ons Lensplan Lenzen

Prijzen

Ben je geïnteresseerd 
in ons Lensplan? Neem 
dan contact met ons op! 

Het Lensplan van Henno Cysouw kijkt 
verder is als een abonnement, je betaalt 

elke maand een vast bedrag voor je 

lenzen inclusief periodieke controles. 

Deze controles worden altijd uitgevoerd 

door één van onze gediplomeerde 

contactlensspecialisten. 

Bovendien heb je ook recht op onze 

Lensplan-Voordelen. Bij de start van je 

Lensplan betaal je de eerste set lenzen 

en eventuele aanpaskosten, in dezelfde 

maand start ook de automatische incasso. 

Voordat wij je een lens kunnen adviseren, 

is er een aanpassing nodig. Tijdens deze 

aanpassing kijken wij naar de gezondheid 

van je ogen, je leefstijl en wensen. 

Harde lenzen 
Harde lenzen noemen we ook wel vormstabiele lenzen, 

deze lenzen kunnen niet gebogen worden. Voordelen 

van deze lenzen zijn: scherp zicht, langere levensduur 

en hygiënisch in gebruik. Harde lenzen worden op 

maat gemaakt, hierdoor heb je altijd een passende lens. 

Onze moderne vormstabiele lenzen zijn gemaakt van 

een hoogstaand, goed zuurstof doorlatend materiaal. 

Dit is belangrijk voor de gezondheid van het hoornvlies. 

Afhankelijk van het type lens, is de levensduur 1 a 2 jaar. 

Nacht lenzen
Wil je overdag geen lenzen of bril dragen? Dan zijn 

nachtlenzen een geweldige optie. Nachtlenzen worden in 

de nacht gedragen en tijdens de slaap drijven de lenzen 

op uw traanfilm. De lenzen veranderen heel licht de 

vorm van het hoornvlies. Dit effect is tijdelijk, maar zorgt 

ervoor dat er overdag scherp zicht is, zonder een bril of 

lenzen te dragen. 

Bovendien is de gewenningsperiode minimaal, omdat 

je ze vrijwel niet voelt wanneer je slaapt. Deze lenzen 

zijn alleen geschikt voor bijziendheid met een sterkte 

tot -5,50 dioptrie en leessterkte tot +1,50 dioptrie. Deze 

lenzen hebben een levensduur van 1 jaar. 

Scleralenzen
Wanneer een traditionele contactlens geen oplossing 

meer is, omdat je bijvoorbeeld bepaalde oogproblemen 

ervaart, kan er een Scleralens worden voorgeschreven 

om de gezichtsscherpte te verbeteren. Dit zijn harde 

lenzen die een vrij grote diameter hebben. Anders dan 

traditionele contactlenzen, steunen ze op het oogwit 

zodat deze contactlens niet in contact komt met het 

hoornvlies. 

Voor deze lens is er een medische indicatie van de 

oogarts vereist. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar deze 

lenzen. Prijzen op aanvraag. 

Harde Lenzen

Enkelvoudige lenzen:

Sferisch   v.a. €  10,00 p/maand*

Torisch                   v.a. €. 13,00 p/maand*

Multifocaal lenzen:

Sferisch                  v.a. €  17,00 p/maand*

Torisch                  v.a. €. 18,00 p/maand*

Nachtlenzen           v.a. €  30,00 p/maand

Prijzen zijn vanaf. Deze kunnen afwijken, dit is 

afhankelijk van het persoonlijk advies.

* Gemiddeld worden harde zuurstof-

doorlatende lenzen elk jaar of twee jaar vervangen.

Oogzorg

Jaarlijkse controle   € 22,50

Second opinion   € 50,00

Aanpassing 

Enkelvoudig    €  65,00

Multifocaal   €105,00

Nachtlenzen   €150,00

Scleralenzen   €150,00

Heraanpassing   € 40,00

Deze prijzen zijn inclusief oogzorg en exclusief 

lenzenvloeistof. Zie onze voordelen!


