
 

‘s avonds 
‘s ochtends 

 

Voordat je begint 
Was je handen en droog ze 
met een schone pluis vrije doek 

 

1 Neem de eerste lens uit de verpakking 
Plaats de lens op het oog 
Herhaal met de andere lens 
2 Gooi de verpakking in de afvalbak 

 

1 Neem de lens uit het oog. 
2 Gooi de lens in de afvalbak 

 

Als je klaar bent 
Was je handen en droog ze  
met een schone pluis vrije doek 

 

DO’S & DONT’S 
Contactlenzen worden door miljoenen mensen 
veilig en met plezier gebruikt. 
De meeste contactlensdragers zullen nooit 
problemen ervaren echter wanneer contactlenzen 
niet op de juiste wijze worden behandeld bestaat 
er een kleine kans op ernstige problemen. 
ALS JE OGEN JE LIEF ZIJN, WEES DAN LIEF 
VOOR JE LENZEN 
Volg onderstaande tips om je ogen gezond te 
houden: 

 

WEL 

• Gooi de lenzen na gebruik in de afvalbak 

• Laat regelmatig je ogen controleren zoals 
geadviseerd door je specialist 

• Was en droog altijd je handen voor het 
hanteren 

• Reinig, spoel en bewaar je lenzen in de 
door de specialist aanbevolen 
contactlensvloeistof (behalve daglenzen, 
deze moeten worden weggegooid na 
gebruik) 

• Gebruik iedere dag nieuwe vloeistof om je 
lenzen te bewaren. 

• Reinig de lenshouder met de 
contactlensvloeistof, droog het met een 
schone pluisvrije doeken laat vervolgens 
ondersteboven aan de lucht drogen 

• Begin altijd met het inzetten van dezelfde 
lens om vergissing te voorkomen 

• Controleer of de lens niet binneste buiten 
zit voor het inzetten 

• Controleer of de lens niet beschadigd is 
voor het inzetten. 

• Behandel de lens voorzichtig om 
beschadigingen te voorkomen 

• Zet de lens in voordat je make-up 
aanbrengt 

 



• Haal de lens uit voordat je make-up 
verwijdert 

• Houd je ogen gesloten wanner je haarlak 
of andere spuitbussen gebruikt. 

• Vervang je lenshouder op zijn minst 1x 
per maand  

• Gooi contactlenzen en vloeistoffen 
waarvan de uiterste houdbaarheid 
verstreken is weg. 

• Draag alleen contactlenzen die door een 
specialist zijn aanbevolen. 

• Houd je aan de geadviseerde draagtijd en 
vervangingsschema 

• Zorg voor voldoende lenzen voor tijdige 
vervanging en reserve. 

• Zorg altijd voor een goede reserve bril 
voor het geval je geen lenzen kunt, wilt of 
mag dragen. 

NIET 

• Water gebruiken voor het reinigen of 
bewaren van lenzen en lenshouder 

• Slapen met je lenzen in, tenzij anders 
geadviseerd door je specialist 

• De binnenkant van je lens aanraken(de 
kant die je oog raakt) 

• De lenzen gebruiken voor zwemmen, en 
andere activiteiten waarbij er water in het 
oog kan komen, zonder gebruik te maken 
van een zwembril 

• Je contactlenzen uitlenen of andere dan 
de door de specialist geadviseerde lenzen 
gebruiken. 

• Je lenzen bevochtigen met speeksel 

• Een lens die op de grond of ander 
oppervlak is gevallen inzetten zonder te 
reinigen 

• Vloeistof hergebruiken of aanvullen met 
nieuwe vloeistof 

• Vloeistof overgieten in kleinere flesjes 

• Lenzen dragen die langer dan zeven 
dagen in de vloeistof zijn bewaard zonder 
ze te reinigen en bewaren in een schone 
vloeistof 

• ’s nachts lenzen dragen wanneer je je 
onwel voelt. 

• De lenzen dragen tijdens het douchen, 
tenzij je je ogen gesloten houdt 

• Een andere vloeistof gebruiken zonder 
overleg met je specialist 

• Oogdruppels gebruiken zonder advies 
van je specialist 

• Lenzen inzetten die vuil of beschadigd 
zijn 

 



• Doorgaan met het dragen van lenzen als 
je ogen er niet goed voelen, er niet goed 
uitzien of wanneer je er niet goed mee 
ziet 

STEL JEZELF IEDERE KEER DAT JE LENZEN 
DRAAGT DE VOLGENDE DRIE VRAGEN: 
 
ALS HET ANTWOORD OP 1 VAN DE 3 VRAGEN 
NEE IS, LAAT DAN JE LENZEN UIT EN NEEM 
ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE 
SPECIALIST VOOR VERDER ADVIES 
 

 

• Voelen mijn ogen wanneer ik lenzen 
draag de hele dag prettig? Geen 
ongemak 

• Zien mijn ogen er goed uit? Geen 
roodheid 

• Zie ik goed? Geen ongewoon wazig beeld 
met 1 van beide ogen 

 

Wanneer je vragen over je ogen contactlenzen of 
vloeistof hebt neem dan contact op met je 
specialist voor advies 

 

  

  

 

 


