
CONTACTLENS PRAKTIJK COVID-19: 
4 tips om kans op besmetting te verminderen

In deze tijd met het coronavirus, is het beheren van een contactlens praktijk lastiger. Als oogzorgprofessionals hebben wij de
verantwoordelijkheid om de kans op besmetting van het COVID-19 zoveel als mogelijk te minimaliseren.1,2
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1. Bescherm jezelf en je medewerkers 
Draag een (veiligheids-)bril, plastic (chirurgische)
handschoenen en een mondmasker om zo de kans op infectie 
via de lucht of direct contact te verminderen. 3,4,5

Oogzorgprofessionals en personeel met mogelijke 
symptomen dienen thuis te blijven.7

2. Desinfecteer je handen
Handenwassen dient voor en na iedere afspraak te worden 
uitgevoerd, zelfs bij het gebruik van handschoenen. 7,8,9

Het ontsmetten van handen omvat het reinigen van de 
handen met alcohol, water en zeep of beide. 4,9,10

Het is belangrijk dat de oogzorgspecialist tijdens het 
onderzoek hun eigen gezicht, neus, mond en ogen niet aan 
raken.7

3. Desinfecteer instrumenten
Reinig alle instrumenten die in de refractieruimte gebruikt 
worden zoals spleetlamp, topograaf/keratometer,kinsteunen 
etc. Dit kan met water en afwasmiddel of doormiddel van 
een desinfectiemiddel.5,6

Voer deze handeling uit zodra de klant de refractieruimte 
heeft verlaten.

4. Desinfecteer de glazenpasdoos
Als er bij het aanmeten proefglaasjes worden gebruikt 
moeten deze na gebruik direct worden gedesinfecteerd 
worden voordat u deze weer in de pasdoos zet. Herhaal deze 
handeling na ieder gebruik.7



CONTACTLENS PRAKTIJK COVID-19:
4 tips om mee te geven aan uw klanten

Voor contactlensdragers is het zorgen voor de juiste hygiëne zeer belangrijk. Wijs de klant erop dat de handen eerst grondig 
gewassen moeten worden voordat het oog en/of de contactlens worden aangeraakt. Herinner de klant aan het belang van 
correct reinigen van de contactlenzen, voor volledige desinfectie, bij het gebruik van maandlenzen.  Daglenzen zullen elke 
avond in de prullenbak moeten worden gedeponeerd. Als de klant ziek is, moet deze stoppen met het dragen van de lenzen. Dit 
is niet anders dan normaal.1,2
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1. Contactlenzen dragen is veilig
Contactlenzen zijn, en blijven een veilige en effectieve vorm van correctie 
voor miljoenen mensen op de wereld. Er is geen enkele aanwijzing of 
bewijs dat het dragen van contactlenzen nu moet worden vermeden, of 
dat er een groter risico is in vergelijk tot een bril.
Herinner uw klant eraan de instructies voor het dragen van contactlenzen 
op te volgen en het voorkomen van contact met water (kraan water.
zwembad water, bubbelbad water .... ).
  

2. Desinfecteer de contactlens houder
De dragers van maandlenzen zullen regelmatig hun 
lenshouder moeten desinfecteren volgens de instructie 
van de fabrikant en oogzorgprofessionals. Contactlens 
dragers van daglenzen moeten elke dag de lenzen na gebruik 
weggooien.

3. Goed handen wassen is essentieel
Als je contactlenzen draagt of een bril, is het essentieel de 
handen goed met water en zeep te wassen en met papieren 
handdoeken te drogen.
Voor contactlensdragers, geldt dit ook voor elke handeling 
met de lenzen zoals het inzetten en uitnemen van de lenzen.  

4. Desinfecteer brillenglazen en montuur
Sommige virussen als COVID-19 kunnen nog urenlang 
achterblijven op een harde ondergrond, dus ook bij een 
bril. Bij het aanraken van een bril zou het mogelijk kunnen 
zijn dat het COVID-19 virus aan de vingers komt. Er is geen 
wetenschappelijk bewijs dat brillen bescherming bieden 
tegen het COVID-19 virus of het overdragen ervan.


