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Inleiding 

 

Beste kandidaat, 

 

U gaat een praktijkexamen doen. Het praktijkexamen is onderdeel van uw examinering. U ontvangt deze 

instructie minimaal twee weken voor uw examen. Lees deze instructie vóórdat u het praktijkexamen gaat 

doen. 

 

Wat staat er in deze instructie? 

 De voorbereiding van het praktijkexamen. 

 De uitvoering van het praktijkexamen. 

 De beoordeling van het praktijkexamen. 

 

Heb je vragen? 

In deze instructie vindt u veel informatie. Hebt u daar nog vragen over? Mail dan naar info@soesv.nl of bel 

(030) 608 76 16.  

 

Veel succes met de voorbereiding! 

  

mailto:info@soesv.nl
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1. Voorbereiding 

 

Waarom doet u het praktijkexamen? 

In uw werk moet u verschillende handelingen kunnen uitvoeren. Die handelingen heeft u op school 

geleerd. U gaat nu laten zien dat u ze in de praktijk kunt uitvoeren. 

 

Waar gaat u het praktijkexamen uitvoeren? 

U doet het praktijkexamen op de locatie waarvoor u zich heeft ingeschreven bij de aanmelding van uw 

examen. 

 

Hoe lang duurt de examenopdracht? 

In de examenopdracht staat de totale tijdsduur die u hebt voor het uitvoeren van het praktijkexamen.  

 

Wat moet u doen vóórdat u het praktijkexamen gaat uitvoeren? 

Bereid u voor. 

 Neem een proefpersoon mee die voldoet aan de eisen. De checklist eisen aan de proefpersoon staat in 

de bijlage. Twee weken voor aanvang van het examen levert u de gegevens op school aan. 

 Lees van tevoren de examenopdracht. De opdracht staat in dit document. 

 Lees van te voren de beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria staan in dit document. 

 Minimaal 15 minuten voor de aanvang van het examen bent u op de school aanwezig. 

 U laat uw uitnodiging zien en tekent de presentielijst. 

 U legitimeert zich. Dat kan met een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs. Het 

legitimatiebewijs moet geldig zijn, dus niet verlopen. 

 Een examinator controleert of de proefpersoon die u heeft meegenomen, voldoet aan de eisen. Als de 

proefpersoon geschikt is, wordt deze aan een andere kandidaat toegewezen. Als de proefpersoon 

ongeschikt is, wordt u uitgesloten van het examen. De checklist eisen aan de proefpersoon staat in de 

bijlage. 

 Vijf minuten voor de start van het examen krijgt u de gelegenheid om de examenruimte en 

apparatuur eigen te maken. Ook kunt u dan vragen stellen aan de examinator over de procedure en 

de apparatuur. 

 U zet uw mobiele telefoon, laptop of dergelijke apparatuur uit.  

 U mag een pen, geodriehoek en rekenmachine (geen grafische rekenmachine of smartwatch) 

meenemen naar het examen. 
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2. Uitvoering  

 

Bij iedere examenopdracht staat aangegeven over welke exameneenheid de opdracht gaat.  

 

Hoe doet u de examenopdracht? 

 U doet de opdracht precies zoals in de ‘examenopdracht’ staat. 

 U doet de examenopdracht alleen. 

 U doet de examenopdracht binnen de beschikbare tijd. 

 U mag alles gebruiken wat voor deze examenopdracht is klaargezet in de examenruimte. 

 

Hulp? 

Soms is er tijdens het examen een probleem. U mag alleen vragen aan de examinator stellen die normaal 

gesproken aan collega’s gesteld worden. U mag geen vragen stellen over hoe handelingen uitgevoerd 

moeten worden die gevraagd worden in de examenopdracht. 

 

Bewijsmateriaal  

Bij een examenopdracht kan het zijn dat u bewijsmateriaal verzamelt van wat u doet. Dit is 

bewijsmateriaal dat u gebruikt ter ondersteuning bij het uitvoeren van de opdracht.  

In de examenopdracht staat onder het kopje ‘Wat levert u in?’ welk bewijsmateriaal dit is.  
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3. Beoordeling  

 

U wordt beoordeeld door middel van observatie. De examinator gebruikt hiervoor een 

beoordelingsformulier. De examinator beoordeelt aan de hand van een tweepuntschaal: V=voldoende, 

O=onvoldoende. De kritische criteria moeten voldoende zijn voor het behalen van de exameneenheid. De 

kritisch criteria zijn de dikgedrukt beoordelingscriteria. 

 

Een beoordeling met een observatie 

Bij een observatie let de examinator op hoe u de handelingen uit de examenopdracht uitvoert. De 

examinator kijkt naar u terwijl u aan het werk bent. Ook maakt de examinator aantekeningen. In de 

beoordelingscriteria staat op welke handelingen de examinator let. 

De examinator bepaalt het oordeel op basis van onderstaande punten: 

 

Wanneer geeft u een 0-score (onvoldoende) of 1-score (voldoende)? 

 

0-Score (onvoldoende) 

In één van de volgende situaties geeft u een 0-score: 

 De kandidaat veroorzaakt een gevaarlijke situatie voor zichzelf of anderen. 

 De kandidaat voert de werkzaamheden op een verkeerde manier uit.  

 De kandidaat voert de werkzaamheden zonder geldige reden in een onlogische volgorde uit.  

 De kandidaat heeft meer hulp en ondersteuning nodig dan van een beginnend 

beroepsbeoefenaar verwacht mag worden. 

 De kandidaat levert niet alle in te leveren documenten in.1  

 

1-Score (voldoende) 

In de volgende situatie geeft u een 1-score: 

 De kandidaat voert de werkzaamheden op de juiste manier uit. 

 De kandidaat voert de werkzaamheden in een logische volgorde uit.  

 De kandidaat werkt zo zelfstandig als van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht mag 

worden.  

De kandidaat levert alle in te leveren documenten in.1 

 

Wanneer hebt u een voldoende? 

U laat in de examenopdracht verschillende handelingen zien. Bij het hoofdstuk beoordelingscriteria vindt u 

de criteria waarop u beoordeeld wordt.  

U hebt een voldoende voor het examen: 

 als u alle handelingen kan uitvoeren én 

 als u alle kritische criteria (dikgedrukte criteria) met een voldoende hebt afgesloten én 

 als u 70% van de beoordelingscriteria met een voldoende hebt afgesloten.  

                                                
1 Dit is alleen van toepassing indien documenten ingeleverd worden. 
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Wanneer weet u of u een voldoende hebt behaald? 

Na het examen komt de examinator samen met een mede-examinator of dagvoorzitter tot een 

eindoordeel. De examinator vult daarvoor het beoordelingsformulier in. Het eindoordeel is onvoldoende of 

voldoende. Hebt u een voldoende, dan wordt het eindoordeel uitgedrukt in een eindcijfer. Is het 

eindoordeel onvoldoende dan krijgt u geen eindcijfer. 

U hoort na afloop van uw examen meteen of u een voldoende hebt behaald. De uitslag is pas definitief als 

deze in ‘MijnSOESV’ staat. 

 

Wat kunt u doen als u een onvoldoende hebt behaald? 

Hebt u een onvoldoende gehaald voor de examenopdracht? Dan kunt u zich opnieuw aanmelden voor het 

praktijkexamen. 

 

Let op:  

Als de veiligheid op enige wijze in het geding komt MOET de examinering worden stopgezet. Dit wordt 

genoteerd op het beoordelingsformulier bij ‘motivatie en opmerkingen’. 

 De kandidaat veroorzaakt een gevaarlijke situatie voor zichzelf of anderen. 

 

De complete examenopdracht wordt dan als onvoldoende beoordeeld. De kandidaat kan de volledige 

examenopdracht op een later tijdstip herkansen. 

 
Afsluitend gesprek 

Na afloop van de examenopdracht hebt u een afsluitend gesprek met de examinator. Tijdens dit gesprek 

krijgt u de uitslag en de motivatie voor de uitslag.  
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4. Opdracht en beoordelingscriteria EE1 Aanpassen vormstabiele lenzen 
 

Opleidingsnaam  Medewerker Contactlenzen 

Deelkwalificatie Aanpassen van standaard vormstabiele contactlenzen met 
een sferische optische zone aan één oog en een Asferische lens met sferische 
optische zone aan het andere. 

Betreft competentie(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 

Tijdsduur proeve-opdracht 90 minuten 

 

Inleiding 

Als Medewerker Contactlenzen werkt u in een contactlenzenpraktijk. 

Tijd           uur 

Naam proefpersoon  

Geboortedatum proefpersoon  

Draagt sinds zijn ….e jaar een bril en overweegt om contactlenzen te gaan dragen. 

De huidige brilsterkte          O.D. 

         O.S. 

Het brilvoorschrift is ongeveer ………… oud. 

Proefpersoon heeft gehoord dat vormstabiele lenzen langer meegaan dan zachte lenzen en dat de kosten op termijn 

lager zijn dan die van zachte lenzen. Dus ook de voorkeur van de proefpersoon gaat in eerste instantie uit naar 

vormstabiele contactlenzen. 

 

Opdracht 

 Controleer het brilvoorschrift. 

 Na de refractie worden een paar vormstabiele sferische lenzen aangemeten en wel voor één oog een 

sferische lens en voor het andere oog een sferische lens met een asferische periferie. 

 Verricht alle metingen en onderzoeken die relevant zijn voor het aanmeten van deze contactlenzen bij 

deze klant. 

 Vertel de klant op begrijpelijke wijze wat u gaat doen en werk hygiënisch volgens de bekende 

voorschriften. 

 Maak gebruik van de refractie, de V-factor en de referentiewaarde om de sterkte van de traanlens te 

controleren in relatie tot de passing. 

 

Resultaat 

U heeft een paar contactlenzen voorgeschreven die de integriteit van de cornea blijvend respecteren en die 

door de klant zonder problemen gedragen kunnen worden. 

 

Beoordelingscriteria 

Tijdens de proeve wordt u op verschillende punten beoordeeld. Deze punten staan beschreven in het 

beoordelingsformulier. 
 

Beoordeling 

U wordt tijdens de uitvoering van de proeve-opdracht beoordeeld door twee beoordelaars. De 

beoordeling van de proeve-opdracht gebeurt op de volgende manier: 

Tijdens het werken aan de proeve-opdracht wordt gekeken hoe u de proeve-opdracht voorbereidt en 

uitvoert. De voorbereiding en uitvoering van de proeve-opdracht noemen we het proces. 

Daarnaast wordt er een oordeel gegeven over het resultaat (het eindproduct). 

Voor zowel proces als product(en) moet u een voldoende scoren. 
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Wat levert u in? 

Voordat u de examenruimte verlaat, levert u de ingevulde statuskaart in bij de examinator. 

 

Volgorde 

 Jezelf voorstellen 

 Uitleggen wat je gaat doen en instrumenten schoonmaken  

 NAW gegevens (alleen naam +geboorte datum)  

 Anamnese  

 Handen wassen  

 Apparatuur schoonmaken  

 Bril proefpersoon doormeten  

 Refractie/visus/monoculair  

 Lidspleetpositie  

 Lidspleethoogte  

 Corneadiameter  

 Pupildiameter  

 Knipperfrequentie  

 Ooglidspannig  

 Keratometer 3 x per oog H/V  

 Spleetlamp onderzoek  

 Gesloten ogen: oogleden, wimpers, blepharitis  

 Open ogen: de ooglidranden, klieren van Meibom, traanpunten, sluiten van de oogleden, 

knipperslag, wimperplaatsing  

 Conjunctiva: hyperaemie, vaatinjectie  

 Fornix: boven en onder  

 Traankwantiteit: traanprisma op de ooglidrand  

 Traankwaliteit: vettigheid en vuil 

 Cornea: overzicht, oedeem, alle lagen, mycrocisten, neovascularisatie  

 Limbus: neovascularisatie  

 NIBUT of BUT (Bij NIBUT hoeft de BUT niet)  

 Fluoresceïne 

 Berekening maken voor keuze lens  

 Lens controleren: sterkte, diameter, radius  

 Handen schoonmaken  

 Lens schoonmaken  

 Lens inzetten  

 Proefpersoon 15 minuten laten wachten  

 Formulier invullen en controleren  

 Proefpersoon vragen hoe het gaat, acceptatie 

 Overrefractie/visus ≥ 0,8 cilinder niet nodig  

 Controle zonder fluoresceïne met wit licht: beweging, centrering, diameter, bevochtiging  

 Controle examinator  

 Fluoresceïne: passing: centraal (fluo) en perifere lift (pl) 

 Eindcontrole examinatoren  

 Lens er uithalen  

 Controle staining  

 Bereken de te bestellen lens en noteren 
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Onderdeel: Vooronderzoek 

A. Voorbereiding 

1. Communiceert adequaat met de proefpersoon.  

2. Geeft de proefpersoon duidelijk uitleg over het verloop van de aanpassing en werkwijze.  

3. Wast de handen en maakt de instrumenten schoon. (algemene hygiëne)  

B. Uitvoering 

4. Werkt verantwoord met apparatuur en hulpmaterialen.  

5. Voert de anamnese correct uit.  

6. Voert de refractie correct uit.  

 

Onderdeel: Instrumenten 

C. Keratometer 

7. Stelt het oculair correct in.  

8. Neemt drie metingen per meridiaan.  

9. Zorgt ervoor dat de waarden niet meer dan 0,05 mm. afwijken.  

D. Voorbereiding 

10. Stelt oculair correct in. 

11. Inspecteert het voorsegment van het oog gerelateerd aan de lenzen. 

12. Werkt volgens de methode. 

13. Vult het schema in volgens de geldende gradaties. 

E. Overige metingen 

14. Cornea diameter, lid spleet, pupildiameter, knipperslag. 

F. Radiusscoop/keratometer 

15. Controleert de paramaters van de te gebruiken lenzen. (zorgt ervoor dat de gemeten waarde niet meer dan 
0,02mm. afwijkt) 

 

Onderdeel: Vormstabiele sferische lens met een sferische periferie 

Onderdeel: Vormstabiele sferische lens met een asferische periferie 

G. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (links) 

16. Voert de onderstaande berekeningen correct uit: 

V-factor (optioneel), referentie en traanlens.  

17. Kiest de juiste parameters: bcr, diameter en sterkte.  

18. Plaatst na keuze de contactlens op verantwoorde wijze  

G. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (rechts) 

19. Voert de onderstaande berekeningen correct uit: 

V-factor (optioneel), referentie en traanlens.  

20. Kiest de juiste parameters: bcr, diameter en sterkte.  

21. Plaatst na keuze de contactlens op verantwoorde wijze  
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H. Kan een draagbare lens bestellen. (links) 

22. Bepaalt de juiste overrefractie. 

23. Beoordeelt correct: 
De beweging, centrering, fluo-beeld en perifere lift. 

24. Kiest de juiste parameters:  
Bcr, diameter, optiche zone, sterkte, tolerantie +/- 0,25 na de beoordeling. 

H. Kan een draagbare lens bestellen. (rechts) 

25. Bepaalt de juiste overrefractie. 

26. Beoordeelt correct: 
De beweging, centrering, fluo-beeld en perifere lift. 

27. Kiest de juiste parameters:  
Bcr, diameter, optiche zone, sterkte, tolerantie +/- 0,25 na de beoordeling. 

 

I. Rondt de aanmeting goed af. 

28. Neemt de lenzen op verantwoorde wijze uit.  

29. Werkt hygiënisch (reinigt de lenzen en ruimt ze op, doet de dopjes direct weer op de flesjes). 

30. Voert een nacontrole uit met fluoresceïne. 

J. Statuskaart 

31. Vult de statuskaart op de juiste wijze in. 

 

Omrekentabel van punten naar cijfers 

Onvoldoendes 0 1 2-3 4-5 6-7 

Voldoendes 31 30 29-28 27-26 25-24 

Cijfer: 10 9 8 7 6 
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5. Opdracht en beoordelingscriteria EE2 Aanpassen zachte lenzen 

 

Opleidingsnaam  Medewerker Contactlenzen 

Deelkwalificatie Aanpassen van standaard sferische en standaard torische zachte 
contactlenzen. 

Betreft competentie(s) 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 

Tijdsduur proeve-opdracht 75 minuten 

 

Inleiding 

Als Medewerker Contactlenzen werkt u in een contactlenzenpraktijk. 

Tijd           uur 

Naam proefpersoon  

Geboortedatum proefpersoon  

Draagt sinds haar ….e jaar een bril en overweegt om contactlenzen te gaan dragen. 

De huidige brilsterkte          O.D.     S                        =C       as    .o 

         O.S.     S                        =C       as    .o 

Het brilvoorschrift is ongeveer ………… oud. 

Gezien de cilindrische afwijking is het raadzaam om met conventionele zachte lenzen te beginnen. Hoe staat 

mevrouw tegen een maandsysteem. 

 

Opdracht 

 Controleer het brilvoorschrift. 

 Na de refractie worden in het kader van dit examen bij de proefpersoon voor één oog een sferische 

zachte maandlens aangemeten en voor het andere oog een torische maandlens. 

 Verricht alle metingen en onderzoeken die relevant zijn voor het aanmeten van deze contactlenzen bij 

deze klant. 

 Vertel de klant op begrijpelijke wijze wat u gaat doen en werk hygiënisch volgens de bekende 

voorschriften. 

 

Resultaat 

U heeft een paar contactlenzen voorgeschreven die de integriteit van de cornea blijvend respecteren en die 

door de klant zonder problemen gedragen kunnen worden. 

 

Beoordelingscriteria 

Tijdens de proeve wordt u op verschillende punten beoordeeld. Deze punten staan beschreven in het 

beoordelingsformulier. 

 

Beoordeling 

U wordt tijdens de uitvoering van de proeve-opdracht beoordeeld door twee beoordelaars. De 

beoordeling van de proeve-opdracht gebeurt op de volgende manier: 

Tijdens het werken aan de proeve-opdracht wordt gekeken hoe u de proeve-opdracht voorbereidt en 

uitvoert. De voorbereiding en uitvoering van de proeve-opdracht noemen we het proces. 

Daarnaast wordt er een oordeel gegeven over het resultaat (het eindproduct). 

Voor zowel proces als product(en) moet u een voldoende scoren. 
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Wat levert u in? 

Voordat u de examenruimte verlaat, levert u de ingevulde statuskaart in bij de examinator. 

 

Volgorde 

 Jezelf voorstellen  

 Uitleggen wat je gaat doen en instrumenten schoonmaken  

 NAW gegevens (alleen naam +geboorte datum)  

 Anamnese  

 Handen wassen  

 Apparatuur schoonmaken  

 Bril proefpersoon doormeten  

 Visus/refractie monoculair  

 Lidspleetpositie  

 Lidspleethoogte  

 Corneadiameter  

 Pupildiameter  

 Knipperfrequentie  

 Ooglidspanning  

 Keratometer 3 x per oog H/V  

 Spleetlamponderzoek  

 Gesloten ogen: oogleden, wimpers, blepharitis  

 Open ogen, de ooglidranden, klieren van Meibom, traanpunten, sluiten van de oogleden, 

Knipperslag, wimperplaatsing  

 Conjunctiva: hyperaemie, vaatinjectie  

 Fornix, boven en onder  

 Traankwantiteit: traanprisma op de ooglidrand  

 Traankwaliteit: vettigheid, vuil,  

 Cornea: overzicht, oedeem, alle lagen, microcysten, neovascularisatie  

 Limbus: neovascularisatie  

 NIBUT  

 Ooglid omklappen  

 Berekening maken voor keuze lens  

 Handen schoonmaken  

 Lens schoonmaken  

 Lens inzetten  

 Proefpersoon 10 minuten laten wachten  

 Formulier invullen en controleren  

 Proefpersoon vragen hoe het gaat, acceptatie  

 Overrefractie/visus ≥ 0,8 cilinder niet nodig 

 Controle wit licht: beweging, centrering, diameter, bevochtiging, rotatie/inclinatie torische lens  

 Keratometer: controle passing  

 Controle examinatoren  

 Lens er uithalen  

 Controle staining met fluoresceïne want proefpersoon kan tot een uur na het examen geen 

zachte lenzen meer dragen.  

 Bereken de te bestellen lens en noteren 
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Onderdeel: Vooronderzoek 

A. Voorbereiding 

1. Communiceert adequaat met de proefpersoon.  

2. Geeft de proefpersoon duidelijk uitleg over het verloop van de aanpassing en werkwijze.  

3. Wast de handen en maakt de instrumenten schoon. (algemene hygiëne)  

B. Uitvoering 

4. Werkt verantwoord met apparatuur en hulpmaterialen.  

5. Voert de anamnese correct uit.  

6. Voert de refractie correct uit.  

 

Onderdeel: Instrumenten 

C. Keratometer 

7. Stelt het oculair correct in.  

8. Neemt drie metingen per meridiaan.  

9. Zorgt ervoor dat de waarden niet meer dan 0,05 mm. afwijken.  

D. Nibut meting 

9a. Beoordeelt de meting op de juiste manier. 

E. Spleetlamp 

10. Stelt oculair correct in. 

11. Inspecteert het voorsegment van het oog gerelateerd aan de lenzen. 

12. Werkt volgens de methode. 

13. Vult het schema in volgens de juiste gradaties. 

F. Overige metingen 

14. Cornea diameter lid spleet, pupildiameter, knipperslag. 

 

Onderdeel: Standaard torische zachte contactlenzen 

Onderdeel: Standaard sferische zachte contactlenzen 

G. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (links) 

15. Kiest de juiste parameters: bcr, diameter en sterkte.  

16. Plaatst na keuze de contactlens op verantwoorde wijze  

G. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (rechts) 

17. Kiest de juiste parameters: bcr, diameter en sterkte.  

18. Plaatst na keuze de contactlens op verantwoorde wijze  
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H. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (links) 

19. Trekt de juiste conclusies op basis van overrefractie en inclinatie. 

20. Beoordeelt correct: 
De beweging, centrering, inclinatie en diameter. 

21. Kiest de juiste parameters: 
Bcr, diameter, en sterkte na de beoordeling. 

H. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (rechts) 

22. Trekt de juiste conclusies op basis van overrefractie en inclinatie. 

23. Beoordeelt correct: 
De beweging, centrering, inclinatie en diameter. 

24. Kiest de juiste parameters: 
Bcr, diameter, en sterkte na de beoordeling. 

I. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (rechts) 

25. Neemt de lenzen op verantwoorde wijze uit.  

26. Werkt hygiënisch werkt schematisch en ruimt zijn werkplek op. 

27. Voert een nacontrole uit met fluoresceïne. 

J. Statuskaart 

28. Vult de statuskaart op de juiste wijze in. 

 

Omrekentabel van punten naar cijfers 

Onvoldoendes 0 1 2 3-4 5-6 

Voldoendes 28 27 26 25-24 23-22 

Cijfer: 10 9 8 7 6 
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6. Opdracht en beoordelingscriteria EE3 Aanpassen speciale lenzen 
 

Opleidingsnaam  Contactlensspecialist 

Deelkwalificatie Aanpassen van speciale contactlenzen. Eén oog vormstabiele contactlens 
met totaal asfeer en mét perifere metingen (met gebruik topograaf), 
ander oog een bifocale vormstabiele contactlens. 

Betreft competentie(s) 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 10 

Tijdsduur proeve-opdracht 90 minuten 

 

Inleiding 

Als Contactlensspecialist werkt u in een contactlenzenpraktijk. 

Tijd           uur 

Naam proefpersoon  

Geboortedatum proefpersoon  

Draagt sinds zijn ….e jaar een bril en overweegt om contactlenzen te gaan dragen. 

De huidige brilsterkte          O.D.  S 

         O.S.  S 

Het brilvoorschrift is ongeveer ………… oud. 

 

Opdracht 

 Controleer het brilvoorschrift. 

 Na de refractie worden een paar vormstabiele contactlenzen aangemeten en wel voor één oog een 

asferische vormstabiele lens met een zekere excentriciteit en voor het andere oog een bifocale 

vormstabiele lens. 

 Verricht alle metingen en onderzoeken die relevant zijn voor het aanmeten van deze contactlenzen bij 

deze klant. 

 U maakt mede gebruik van de corneatopograaf. 

 Vertel de klant op begrijpelijke wijze wat u gaat doen en werk hygiënisch volgens de bekende 

voorschriften. 

 Maak gebruik van de refractie, de V-factor en de referentiewaarde om de sterkte van de traanlens te 

controleren in relatie tot de passing. 

 

Resultaat 

U heeft een paar contactlenzen voorgeschreven die de integriteit van de cornea blijvend respecteren en die 

door de klant zonder problemen gedragen kunnen worden. 

 

Beoordelingscriteria 

Tijdens de proeve wordt u op verschillende punten beoordeeld. Deze punten staan beschreven in het 

beoordelingsformulier. 
 

Beoordeling 

U wordt tijdens de uitvoering van de proeve-opdracht beoordeeld door twee beoordelaars. De 

beoordeling van de proeve-opdracht gebeurt op de volgende manier: Tijdens het werken aan de 

proeve-opdracht wordt gekeken hoe u de proeve-opdracht voorbereidt en uitvoert. De voorbereiding 

en uitvoering van de proeve-opdracht noemen we het proces. 

Daarnaast wordt er een oordeel gegeven over het resultaat (het eindproduct). 

Voor zowel proces als product(en) moet u een voldoende scoren. 
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Wat levert u in? 

Voordat u de examenruimte verlaat, levert u de ingevulde statuskaart in bij de examinator. 

 

Volgorde 

 Jezelf voorstellen 

 Uitleggen wat je gaat doen en instrumenten schoonmaken 

 NAW gegevens (alleen naam +geboorte datum) 

 Anamnese 

 Handen wassen 

 Apparatuur reinigen 

 Bril proefpersoon doormeten 

 Refractie/visus/monoculair 

 Lidspleetpositie 

 Lidspleethoogte 

 Corneadiameter 

 Pupildiameter 

 Knipperfrequentie 

 Ooglidspannig 

 Keratometer 3 x per oog H/V, 1 x perifeer. Hier de asferische lens opzetten 

 Corneatopograaf. Hier de bifocale lens op zetten 

 Spleetlamponderzoek 

 Gesloten ogen: oogleden, wimpers, blepharitis 

 Open ogen, de ooglidranden, klieren van Meibom, traanpunten, sluiten van de oogleden, 

knipperslag, wimperplaatsing 

 Conjunctiva: hyperaemie, vaatinjectie 

 Traankwantiteit: traanprisma op de ooglidrand 

 Traankwaliteit: vettigheid, vuil, 

 Cornea: overzicht, oedeem, alle lagen, microcysten, neovascularisatie 

 Limbus: neovascularisatie 

 Fornix: boven en onder. Ooglid omklappen 

 Fluoresceïne 

 BUT, staining 

 Berekening maken voor keuze lens 

 Lens controleren: sterkte, diameter, radius 

 Handen schoonmaken 

 Lens schoonmaken 

 Lens inzetten 

 Proefpersoon 15 minuten laten wachten 

 Formulier invullen en controleren 

 Proefpersoon vragen hoe het gaat, acceptatie 

 Overrefractie/visus ≥ 0,8 alleen sferische refractiecilinder niet nodig. 

 Controle zonder fluo met wit licht: beweging, centrering, diameter, bevochtiging 

 Controle examinator 

 Fluo: passing: centraal, perifere lift, inclinatie, positie bifocale lens 

 Eindcontrole examinatoren 

 Lens eruithalen 

 Controle staining 

 Bereken de te bestellen lens en noteren 
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Onderdeel: Vooronderzoek 

A. Voorbereiding 

1. Communiceert adequaat met de proefpersoon.  

2. Geeft de proefpersoon duidelijk uitleg over het verloop van de aanpassing en werkwijze.  

3. Wast de handen en maakt de instrumenten schoon. (algemene hygiëne)  

B. Uitvoering  

4. Werkt verantwoord met apparatuur en hulpmaterialen.  

5. Voert de anamnese correct uit.  

6. Voert de refractie correct uit.  

 

Onderdeel: Instrumenten 

C. Keratometer    rechts of links 

7. Stelt het oculair correct in.  

8. Neemt drie metingen per meridiaan.  

9. Meet perifere radiï. 

10. Rekent de E-waarde goed uit. 

11. Zorgt ervoor dat de centrale waarden niet meer dan 0,02 mm. afwijken.  

D. Topograaf    rechts of links 

12. Geeft de juiste uitleg en instructie aan de proefpersoon. 

13. Kan de topograaf vlot en op de juiste wijze bedienen. 

14. Kan de meetgegevens op de juiste wijze interpreteren. 

E. Spleetlamp 

15. Stelt oculair correct in. 

16. Inspecteert het voorsegment van het oog gerelateerd aan de lenzen. 

17. Werkt volgens de methode. 

18. Vult het schema in volgens de juiste gradaties. 

F. Overige metingen 

19. Cornea diameter, lidspleet, pupildiameter, knipperslag, kamerhoek, lidspanning, lidpositie. 
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Onderdeel: Vormstabiele sferische 

Onderdeel: Presbyopie lens 

G. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (links) 

20. Voert de onderstaande berekeningen correct uit:  
V-factor (optioneel), referentie en traanlens 

21. Kiest de juiste parameters: bcr, diameter en sterkte en additie.  

22. Plaatst na keuze de contactlens op verantwoorde wijze  

G. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (rechts) 

23. Voert de onderstaande berekeningen correct uit:  
V-factor (optioneel), referentie en traanlens 

24. Kiest de juiste parameters: bcr, diameter en sterkte en additie.  

25. Plaatst na keuze de contactlens op verantwoorde wijze  

 

H. Kan een draagbare lens bestellen. (links) 

26. Bepaalt de juiste overrefractie en/of additie. 

27. Beoordeelt correct: 
De beweging, centrering, fluo-beeld, perifere lift en leesdeelhoogte 

28. Kiest de juiste parameters: 
Bcr, diameter, optiche zone, sterkte na de beoordeling. 

H. Kan een draagbare lens bestellen. (rechts) 

29. Bepaalt de juiste overrefractie en/of additie. 

30. Beoordeelt correct: 
De beweging, centrering, fluo-beeld, perifere lift en leesdeelhoogte 

31. Kiest de juiste parameters: 
Bcr, diameter, optiche zone, sterkte na de beoordeling. 

I. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. (rechts) 

32. Neemt de lenzen op verantwoorde wijze uit.  

33. Werkt hygiënisch (reinigt de lenzen en ruimt ze op, doet de dopjes direct weer op de flesjes). 

34. Voert een nacontrole uit met fluoresceïne. 

J. Statuskaart 

35. Vult de statuskaart op de juiste wijze in. 

 

Omrekentabel van punten naar cijfers 

Onvoldoendes 0 1 2-3 4-6 7-9 

Voldoendes 35 34 33-32 31-29 28-26 

Cijfer: 10 9 8 7 6 
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7. Opdracht en beoordelingscriteria EE4 Controleren en problemen oplossen 
 

Opleidingsnaam  Contactlensspecialist 

Deelkwalificatie Controleren en probleem oplossen 

Betreft competentie(s) 1, 4, 5 en 10 

Tijdsduur proeve-opdracht 60 minuten 

 

Inleiding 

Als Contactlensspecialist werkt u in een contactlenzenpraktijk. 

Tijd           uur 

Naam proefpersoon  

Geboortedatum proefpersoon  

Proefpersoon draagt al ………… jaar contactlenzen 

De proefpersoon wil van u weten hoe het gesteld is met de conditie van haar contactlenzen, of de sterkte wel goed is, 

en of deze misschien aan nieuwe (andere) lenzen toe is. Wat zijn de klachten? (De visuele evaluatie komt aan het 

eind van het onderzoek aan bod) 

 

Opdracht 

 Controleer de visus en de passing van de bestaande lenzen. Ga na of de integriteit van de cornea nog 

wordt gerespecteerd. 

 Als de lenzen heeft uitgedaan moet bij mevrouw de het voorste oogsegment worden bekeken. 

Probeer te zien of het voorste oogsegment  geen afwijkingen vertoont. 

 Verzorg voor de proefpersoon een complete heraanpassing. 

 Doe onderzoek met 4 (binoculaire) proeven om de het binoculair zien van de proefpersoon te 

beoordelen en eventueel trek conclusies. 

 Gebruik de SOEP methodiek bij uw evaluaties. 

 

Resultaat 

U heeft een paar nieuwe (andere) contactlenzen voorgeschreven die de integriteit van de cornea blijvend 

respecteren en die door de klant zonder problemen gedragen kunnen worden. U kunt aangeven wat de 

oorzaak is van de visuele klachten van de proefpersoon en eventueel heeft u een oplossing voor de 

klachten. 

 

Beoordelingscriteria 

Tijdens de proeve wordt u op verschillende punten beoordeeld. Deze punten staan beschreven in het 

beoordelingsformulier. 

 

Beoordeling 

U wordt tijdens de uitvoering van de proeve-opdracht beoordeeld door twee beoordelaars. De 

beoordeling van de proeve-opdracht gebeurt op de volgende manier: 

Tijdens het werken aan de proeve-opdracht wordt gekeken hoe u de proeve-opdracht voorbereidt en 

uitvoert. De voorbereiding en uitvoering van de proeve-opdracht noemen we het proces. 

Daarnaast wordt er een oordeel gegeven over het resultaat (het eindproduct). 

Voor zowel proces als product(en) moet u een voldoende scoren. 
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Wat levert u in? 

Voordat u de examenruimte verlaat, levert u de ingevulde statuskaart in bij de examinator. 

 

Volgorde 

 Jezelf voorstellen  

 Uitleggen wat je gaat doen en instrumenten schoonmaken  

 NAW gegevens (alleen naam +geboorte datum)  

 Anamnese  

 Handen wassen  

 Apparatuur reinigen  

 Bril proefpersoon doormeten  

 Welke lenzen worden er gedragen  

 Wat is het vervangingssysteem  

 Bij wie zijn de lenzen gekocht  

 Hoe oud zijn deze lenzen  

 Wanneer zijn de lenzen voor het laatst vervangen  

 Draagtijd van de lenzen, blijf doorvragen  

 Comfort van de lenzen  

 Refractie/visus/monoculair met lenzen  

 Formulier invullen en controleren  

 Spleetlamponderzoek  

 Gesloten ogen: oogleden, wimpers, blefaritis  

 Conjunctiva: hyperemie, vaatinjectie  

 Traankwantiteit: traanprisma op de ooglidrand  

 Traankwaliteit: vettigheid, vuil, bevochtiging  

 Cornea: overzicht, oedeem, alle lagen, microcysten, neovascularisatie  

 Proefpersoon vragen hoe het gaat, acceptatie  

 Controle zonder fluo met wit licht: beweging, centrering, diameter, bevochtiging  

 Controle examinator  

 Fluo bij harde lenzen: passing: centraal, perifere lift, eventueel inclinatie en/of positie 

presbyopie lens.  

 Eindcontrole examinatoren  

 Enveloppe laten kiezen  

 Drie relaterende binoculaire proeven uitleggen en uitvoeren  

 Gegevens en uitkomst noteren  

 Handen wassen  

 Lens eruit halen  

 Fluo controle  

 Bij zachte lenzen ook spoelen met saline (dan kan de klant na 15 min de lenzen weer inzetten)  

 Controle staining  

 Bereken de eventuele nieuwe te bestellen lens en noteren  

 Plan aan de hand van “enveloppe onderzoek”  
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Onderdeel:Vooronderzoek 

A. Voorbereiding 

1. Communiceert adequaat met de proefpersoon.  

2. Geeft de proefpersoon duidelijk uitleg over het verloop onderzoek. 

3. Wast de handen en maakt de instrumenten schoon. (algemene hygiëne)  

B. Uitvoering  

4. Stelt de oculair in. 

5. Werkt verantwoord met apparatuur en hulpmaterialen.  

6. Voert de anamnese correct uit.  

7. Voert het onderzoek naar de passing van de bestaande contactlenzen en de integriteit van de cornea, met de 
lenzen uit, correct uit.  

8. Trekt de juiste conclusie ten aanzien van de passing van de bestaande contactlenzen en de 
integriteit van de cornea.  

9. Werkt volgens de SOEP criteria. 

C. Metingen  

10. Cornearadius(keratometer of topograaf naar keuze), cornea diameter, lid pleet, pupildiameter, knipperslag. 

 

Indien nodig: Heraanpassing 

D. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. 

11. Voert de onderstaande berekeningen correct uit: 
V-factor (optioneel), referentie en traanlens.  

12. Kiest de juiste parameters: bcr, ε-waarde, diameter en sterkte. 

13. Plaatst de contactlens op verantwoorde wijze. 

D. Kan de juiste paslens bepalen en plaatsen. 

14. Voert de onderstaande berekeningen correct uit: 
V-factor (optioneel), referentie en traanlens.  

15. Kiest de juiste parameters: bcr, ε-waarde, diameter en sterkte. 

16. Plaatst de contactlens op verantwoorde wijze. 

 

E. Kan een draagbare lens bestellen. 

17. Bepaalt de juiste overrefractie en zo nodig additie. 

18. Beoordeelt correct de beweging, centrering, fluo-beeld, perifere lift en leesdeelhoogte 

19. Kiest de juiste parameters:  
Bcr, diameter, optiche zone en sterkte. 

E. Kan een draagbare lens bestellen. 

20. Bepaalt de juiste overrefractie en zo nodig additie. 

21. Beoordeelt correct de beweging, centrering, fluo-beeld, perifere lift en leesdeelhoogte 

22. Kiest de juiste parameters:  
Bcr, diameter, optiche zone en sterkte. 
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F. Rondt de aanmeting goed af. 

23. De proefpersoon neemt de lenzen op verantwoorde wijze uit. De kandidaat reageert hierop.  

24. Werkt hygiënisch (reinigt de lenzen en ruimt ze op, doet de dopjes weer op de flesjes) 

25. Voert een nacontrole uit met fluoresceïne. 

G. Statuskaart 

26. Vult de statuskaart op de juiste wijze in. 

 

Onderdeel: Onderzoek visuele klachten 

H. Kan de juiste testen toepassen. 

27. Kiest uit gesloten enveloppen een aantal relevante testen om uit te voeren. Uitgevoerde testen: 
1.    

 
2.    

 
3.  

   
4.  

 

28. Voert de testen op de juiste wijze uit. 

29. Interpreteert de uitkomst van de testen op de juiste wijze en geeft een passend advies. 

 

Omrekentabel van punten naar cijfers 

Onvoldoendes 0 1 2-3 4-5 6-7 

Voldoendes 29 28 26-27 24-25 22-23 

Cijfer: 10 9 8 7 6 

 
 


