Enquête Contactlens Trends 2020
Als u zelf geen lenzen aanpast, geef dit formulier dan s.v.p. door
aan een collega die dat wel doet.
U wordt vriendelijk verzocht de vragen hieronder te beantwoorden, en daarna de gegevens van de eerste tien aanpassingen te registreren.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Wanneer bent u gestart met deze enquête ?

 optometrist
 contactlensspecialist
 opticien

Datum:

Algemeen1
Datum

Opleiding

Nr

Leeftijd

M/V

Nieuw

Jaren...

In welk type contactlenspraktijk werkt u?

Gediplomeerd:
Ervaring met
contactlenzen:


onafhankelijk


regionaal


landelijk

(1 – 9
praktijken)

(10 – 49 praktijken)

(50 of meer praktijken)

Dagen
4
per week DW/EW
Vink slechts één
Vink slechts één vakje aan
dat
vakje aan
lenzen
gedragen
Dag1-2
1
3-6
12
NietMulti
gaan
DW
EW
Peroxide
Rest
Geen
lens weken maand maand maand gepland
Purpose
worden

Vormstabiel

Zacht2

Lensontwerp3

Vervangingsfrequentie

Vink slechts één vakje aan

Vink slechts één vakje aan

Vink indien van toepassing meerdere opties aan

Vink slechts één vakje aan

HeraanScleraal PMMA
passing

RGP
Dk
<40

RGP
Dk
40-90

RGP Conven- Conven- ConvenKleur OrthoSilicone
Multi- MonomyopieDk
tioneel tioneel tioneel
Sferisch Torisch
(cosme keratohydrogel
focaal visie
controle
>90
<40% 40-60% >60%
-tisch) logie

Rest

Verzorgingssysteem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.

Nieuwe aanpassing/heraanpassing: Een nieuwe aanpassing betreft iemand die geen voorafgaande ervaring met lensdragen heeft of jarenlang geen lenzen heeft gedragen.
Zachte lenzen: Deze zijn onderverdeeld in standaard/conventionele lenzen en silicone hydrogels. Conventionele materialen zijn gerangschikt naar watergehalte.
Lensontwerp: Vink indien van toepassing meerdere opties aan (zoals ‘torisch’ en ‘multifocaal’ of ‘orthokeratologie’ en ‘myopie-controle’). Myopie-controle lenzen worden gebruikt om myopie progressie te remmen.
DW/EW: Voor daily wear (DW) geef s.v.p. het aantal dagen per week aan, voor extended wear (EW) het aantal nachten per week dat de lenzen gedragen worden. Iemand die af en toe met de lenzen in slaapt wordt
ook als ‘extended wear’ drager beschouwd.

Beste collega,

Wat zijn de trends in de contactlensbranche? Welke lenzen worden er aangepast? Om dat ik kaart te brengen wordt al 20 jaar een enquête georganiseerd door
Eurolens Research in Manchester.

Vorig jaar leverde de enquêtegegevens op van ruim 20.000 lensaanpassingen uit 25 landen. Nederland was daarbij traditiegetrouw uitstekend vertegenwoordigd qua
inzendingen. De resultaten van deze enquête worden onder andere gepubliceerd in het januarinummer van Contact Lens Spectrum (www.clspectrum.com) en tevens
in de Nederlandse optiek media. Ook tijdens het aankomende NCC congres zal er regelmatig gerefereerd worden aan deze data.

Om de meest recente informatie te hebben over 2019 hopen we van harte op uw medewerking in het registreren van de eerste 10 aanpassingen die u doet na het
ontvangen van het formulier. Wij vragen u vriendelijk het enquêteformulier zo snel mogelijk te retourneren, maar uiterlijk voor 30 september 2020 (ook als de tien
aanpassingen nog niet zijn volbracht). Voor alle duidelijkheid: de gegevens van de enquête zijn volledig anoniem, en worden niet voor commerciële doeleinden
gebruikt.

Dit kan per mail via data@contactlenscongress.com of via onderstaand postadres.

Alvast hartelijk dank, uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

Postadres:

HU Klinieken Hogeschool Utrecht
Tav Jeroen Mulder

Jeroen Mulder

Bolognalaan 101

3584 CJ Utrecht

