
 

         BrilOpticiens 
Geachte meneer Harri Bo, 

Naar aanleiding van uw klacht over uw aanhoudende tranende ogen en dat u 
vorige week door een ruit bent gelopen hebben we vorige week donderdag een 
oogmeting bij u gedaan.  

We hebben besproken dat u er nooit echt bij stil heeft gestaan hoe belangrijk je ogen zijn. Totdat u merkte dat u pas op 3 
meter afstand een straatbordje kon lezen. Uw gezichtsvermogen ging soms haperen, waardoor u minder scherp ging zien. 

Uitslag 
We hebben bij u een objectieve en een subjectieve meting gedaan om vast te stellen wat de precieze afwijking aan uw ogen 
is. De metingen hebben uitgewezen dat het lange uitstellen van een goede bril heeft veroorzaakt dat uw zicht de afgelopen 
jaren sterk verminderd is met als resultaat: 

● een hypermetropie (verziendheid) van +6.25 dioptrieën (extreme verziendheid)  
● een astigmatisme (cilinderafwijking) van +2.50 dioptrieën (zware astigmatisme).  

In de afbeelding hiernaast is dit visueel weergegeven. 

Helaas moeten wij u mededelen dat de sterkte die u nodig heeft nog niet verkrijgbaar is in Nederland. 
Wij zullen deze glazen speciaal voor u in het buitenland bestellen, dit kan echter helaas wel enkele weken gaan duren. 
In de tussentijd kunt u de bril die wij u hebben uitgeleend dragen.  

Mocht u nog vragen hebben dan horen we ze graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Uw Opticien 

 
Uitgevoerde metingen 
De objectieve meting (autorefractor) 
Met infrarode straling hebben we de globale sterkte en de oogafwijking van uw ogen gemeten. De sterkten uit deze apparatuur zijn niet 
altijd even betrouwbaar, maar de autorefractor geeft wel een goede indicatie of er sprake is van een afwijking aan uw ogen. In uw geval 
hadden we voldoende reden om verder te testen.  

De subjectieve meting  
Naast het meten van de optische waarden van uw ogen, geeft deze test aan hoe je brein de getoonde beelden verwerkt. Dit is belangrijk 
omdat het kijkproces zich vooral afspeelt in de hersenen. De meting bestond uit de volgende onderdelen: 

1) Veraf meting: Aan de hand van de zogeheten sferische meting heeft u aan de hand van verschillende glazen naar een projector 
met letters gekeken. Uit deze meting is gebleken dat u verziend bent.  

2) Cilindersterkte: Door het tonen van een stralenkrans, waarbij zwarte strepen in een cirkel staan moest u aangeven of deze 
allemaal even dik en scherp waren. Aan de hand hiervan hebben wij de sferische en cilindrische sterkte kunnen meten. 

3) Leestest / Dichtbij meting: Via een leeskaartje en een computerscherm hebben we aan de hand van verschillende glaasjes gekeken 
wat u kunt lezen. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/bijziendheid/

