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Checklist eisen voor de proefpersoon – EE 

 

Elke kandidaat zorgt voor een proefpersoon. De proefpersoon moet aan bepaalde eisen voldoen. De eisen 

voor de proefpersonen zijn verdeeld in algemene- en specifieke eisen. De algemene eisen gelden voor 

alle praktijkexamens van de brancheopleiding contactlensspecialist. Ook heeft elke exameneenheid 

specifieke eisen. Alle eisen staan in dit document.  

 

Is de proefpersoon geschikt? 

De kandidaat neemt dit formulier mee naar het examen. Daarvoor vult de kandidaat de twee 

onderstaande tabellen in. 

 

Exameninformatie - in te vullen door de kandidaat 

Naam examenkandidaat  

Boekingsnummer  

Praktijkexamen EE1 / EE2 / EE3 / EE4* 

Locatie  

Datum en tijdstip examen  

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Gegevens proefpersoon – in te vullen door de kandidaat 

Naam proefpersoon  

 OD OS 

Brilsterkte S = C - as S = C - as 

Visus   

Keratometerwaarden   

 
Hoe verloopt de controle op de examendag? 

De kandidaat neemt een proefpersoon mee naar het examen. 15 minuten voor de start van het examen 

controleert de examinator de proefpersoon op geschiktheid voor het inzetten en dragen van 

contactlenzen in beide ogen. De examinator controleert de proefpersoon in de examenruimte waar het 

examen plaatsvindt. De examinator vult dit formulier in bij de controle van de proefpersoon. 

Bij de controle kijkt de examinator naar de algemene- én de specifieke eisen per examen.  

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

• Als de proefpersoon ongeschikt is, wordt de kandidaat die deze proefpersoon heeft meegenomen, 

uitgesloten van het examen. 

 

Algemene eisen Ja Nee 

De proefpersoon is 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam.    

De proefpersoon kan in het Nederlands een gesprek voeren over het dragen van contactlenzen.   

De proefpersoon draagt geen oogmake-up.   

Het keratometerbeeld is rustig. De K-waarde is goed te meten. 
Advies: draag 24 uur voorafgaand aan het examen geen contactlenzen. 

  

Opmerkingen:  
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Aanvullende eisen 
EE1 aanpassen van vormstabiele contactlenzen 

EE2 aanpassen van zachte contactlenzen 
Ja Nee 

De sferische afwijking is maximaal 5,00 dpt.   

De visus is minimaal 0,8.   

De astigmatische afwijking is maximaal 1,50 dpt.   

De gemiddelde cornea kromming ligt tussen 7,30 en 8,30 mm.   

De proefpersoon heeft minimaal één keer vormstabiele contactlenzen gedragen en kunnen 
verdragen (EE1). 
De proefpersoon heeft minimaal één keer zachte contactlenzen gedragen en kunnen verdragen 
(EE2). 

  

Opmerkingen:  
   

 

Aanvullende eisen 
EE3 aanpassen van speciale contactlenzen 

Ja Nee 

De sferische afwijking is maximaal 5,00 dpt.   

De visus is minimaal 0,8.   

De astigmatische afwijking is maximaal 1,50 dpt.   

De gemiddelde cornea kromming ligt tussen 7,30 en 8,30 mm.   

De excentriciteit van de cornea ligt tussen 0,25 en 0,65.   

De proefpersoon heeft minimaal één keer vormstabiele contactlenzen gedragen en kunnen 
verdragen (EE3). 

  

Opmerkingen:  
   

 

Aanvullende eisen 
EE4 controleren en probleem oplossen 

Ja Nee 

De visus is minimaal 0,8.   

De proefpersoon draagt regelmatig contactlenzen.   

De proefpersoon draagt minimaal één uur voor de controle en het examen contactlenzen (niet: 
nachtcontactlenzen, sclerale contactlenzen of hybride contactlenzen). 

  

De proefpersoon heeft zijn/haar eigen lenshouder en lensvloeistof mee (tijdens het examen 
gaan de contactlenzen uit). 

  

De proefpersoon is géén medestudent. 
  

Opmerkingen:  
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Is de proefpersoon 
geschikt? 

 Ja: u hebt bij alle eisen ‘ja’ ingevuld. 
 Nee: u hebt bij één of meerdere eisen ‘nee’ ingevuld. De kandidaat die deze 

proefpersoon heeft meegenomen, kan geen examen doen. 

Examinator 

Naam  Handtekening 

Kandidaat 

Naam  Handtekening 

 


