
Laat ons 
onderzoeken 
hoe gezond 
uw ogen zijn

Oogzorgweken 
t/m 7 december



“Niet goed meer kunnen zien, gaat vaak heel geleidelijk en kan tal van 

oorzaken hebben. Daarom is het raadzaam uw ogen - net zoals bij een 

auto - periodiek te laten ‘keuren’. Sommigen vinden dat wat overdreven:  

‘ik merk toch zelf wel dat ik minder goed zie’, is een veel gehoorde 

opmerking. Dat klopt ook wel. Maar als optometrist controleren wij 

niet alleen de gezichtsscherpte, maar ook de algehele gezondheid van 

uw ogen. De apparatuur waarmee we dat doen, brengt alles tot in het 

kleinste detail in kaart. Zo krijgen wij dus een completer en beter beeld 

van de conditie van uw ogen. En dat leidt weer tot betere adviezen, de 

juiste glassterkte en uiteindelijk tot een optimaal zicht. Kom dus naar 

onze winkel tijdens de Bossinade Oogzorgweken.”

Een APK voor uw ogen

Funduscamera

OOGZORG-
WEKEN 

T/M 7 DECEMBER

Lex Klein Schiphorst
Opticien, optometrist en 
contactlensspecialist



Rogier Wigchert
Opticien en contactlensspecialist 

GRATIS
NETVLIESCHECK

T.W.V. 37,50

MAAK 
EEN AFSPRAAK 
0251 65 22 38

Check de conditie van uw netvlies
“Het netvlies zorgt ervoor dat we kunnen zien. De gezondheid ervan 

is dus van groot belang. Met onze geavanceerde Funduscamera 

kunnen we de conditie van uw netvlies - meestal zonder verwijding 

van de pupil met behulp van oogdruppels - tot in het kleinste detail 

bepalen. Lijkt verder onderzoek nodig? Dan verwijzen wij u door naar 

de betreffende specialist.

Gratis netvliescontrole t.w.v. € 37,50

Tijdens onze Oogzorgweken kunt u - tot en met 7 december - de 

gezondheid van uw netvlies laten checken. Gratis! Na de controle 

krijgt u een uitgebreide mondelinge rapportage.”



Last van droge ogen? Kom naar ons spreekuur
“Heel veel mensen hebben er last van: droge ogen. Een vervelend 

fenomeen dat zich - vreemd genoeg - vaak uit in tranende ogen. 

Wat is er de oorzaak van? En wat kan je er aan doen? Kom langs 

en we onderzoeken het. Tijdens zo’n onderzoek analyseren wij 

uw zogeheten traanfilm; de samenstelling ervan, of u een tekort 

aan traanvocht hebt en ook de klieren in uw oogleden. Het 

onderzoek duurt zo’n zestig minuten.

Vervolgens stellen we een behandelplan op om uw klachten 

te verminderen of mogelijk op te lossen. Met of zonder gebruik 

van oogdruppels. En met oog voor uw voeding en lifestyle. Na 

het onderzoek krijgt u diverse controles om te evalueren en 

eventueel de behandeling iets aan te passen. Belangrijk te weten: 

oogdruppels gebruiken zonder onderzoek naar de oorzaak van 

uw klachten kan averechts werken.”

Wim Spinnewijn
Opticien, optometrist en 
contactlensspecialist 

MAAK 
EEN AFSPRAAK 
0251 65 22 38

75,-

37,50
ONDERZOEK



“Scherp zien dichtbij, wazig in de verte: bijziendheid of myopie. Een van de 

meest voorkomende oogafwijkingen ter wereld. Het wordt veroorzaakt 

door de groei van het oog. Een bril of contactlenzen met minsterkte 

corrigeren het zichtprobleem. De groei van de ogen blijft echter door-

gaan. Vooral jonge kinderen lopen daardoor - zeker als ze vaak op het 

beeldschermpje van een smartphone of tablet turen - het risico een 

steeds hogere minsterkte nodig te hebben. En dat kan als ze ouder zijn 

weer leiden tot meer ernstige oogaandoeningen.

Met de Menicom BloomTM nachtlenzen kan de groei van het oog - en 

daarmee de ontwikkeling van bijziendheid - worden afgeremd. De lenzen 

doen hun werk tijdens de slaap. Wilt u weten of uw kind in aanmerking 

komt voor deze bijzondere lenzen? We vertellen het u graag. Desgewenst 

stellen we een behandelplan op en voeren een meting uit. Samen met u 

kunnen we zorgen voor de ogen van uw oogappel(s).”

Zorg voor de ogen van uw kinderen

Doortje Meijer
Opticien en contactlensspecialist 

MAAK 
EEN AFSPRAAK 
0251 65 22 38

Medmont Corneatopograaf

150,-

75,-
AANMETEN



Bossinade Oogzorgweken voordeel
“Als u tijdens onze Oogzorgweken een complete bril koopt, kunt u 

profiteren van twee aantrekkelijke acties: 

€ 50,- korting op multifocale glazen en € 25,- korting op enkelvou-

dige glazen. Deze korting verrekenen we direct met uw aankoop. En 

in de meeste gevallen verzorgen wij de declaratie aan uw zorgverze-

keraar voor u. Makkelijk toch?

Koopt u, naast een multifocale bril, ook meteen een beeldschermbril, 

dan krijgt u 50% korting op de beeldschermglazen. Als u alleen een 

beeldschermbril koopt krijgt u 10% korting op de glazen.”
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Nancy Klein Schiphorst

KORTING
OP MULTIFOCALE 

GLAZEN



Beeldschermbril voorkomt tal van klachten
“Werkt u veel met een computer? Dan is een beeldschermbril 

zeer aan te bevelen. Die biedt een scherp en rustig zicht op 

zowel uw beeldscherm als op uw gehele werkgebied. Daar-

door krijgt u een meer ontspannen zithouding en voorkomt 

u niet alleen vermoeide ogen maar ook eventuele hoofd-, 

schouder- en nekklachten.”

Inge Breed
Stagiaire optometrie 



Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag  09.00 - 18.00 uur

Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uur

Zaterdag  09.00 - 17.00 uur

Maandag  De gehele dag gesloten

TORENSTRAAT 30   CASTRICUM   0251 - 65 22 38   BOSSINADE.NL

Goede neus voor bijzondere brilmode
Onze collectie monturen kent vele bijzondere modellen en 

materialen. Ontworpen door zowel gevestigde designers als 

jonge talenten van internationale allure. Vaak gedurfd van  

uiterlijk, soms opvallend uitgesproken, nooit saai en altijd zeer 

comfortabel om te dragen. Loop eens bij ons binnen voor 

een overtuigende kennismaking met de laatste brilmode.


