
 

 

 

ML Aniseikonie 
 
 

 Aniseikonie betekent: ongelijk beeld tussen beide ogen. 
 

 

Waardoor kan aniseikonie veroorzaakt worden? 
- ongelijke sterkte tussen beide ogen 
- cornea transplantatie 
- cataract operatie 
- refractie chirurgie 
- macula veranderingen 
 
Explosief stijgt het aantal mensen met aniseikonie door cataract en refractie chirurgie, 
volgens een onderzoek van Kramer uit de USA.  
Van alle onderzochte pseudo-aphaken had 40% problemen, die veroorzaakt werden 
door aniseikonie 
 
 
Waaraan herkent u een cliënt met aniseikonie? 
- al bij veel oogartsen en optometristen geweest 
- al veel brillen geprobeerd 
- verdraagt moeilijk nieuwe glazen 
- erg gevoelig voor kleine receptveranderingen 
- visueel comfort fluctueert 
- het lucht op als één oog gesloten wordt  
 
 
Symptomen Aniseikonie 
- hoofdpijn 
- vermoeide ogen 
- trekken van de ogen 
- dubbelbeelden 
- gevoel van misselijkheid 
- monoculaire visus 
 
 
Waarmee kunt u deze personen testen? 
- met de Awaya testkaarten 
- met speciale software 
- met de OLVS Aniseikonie passet 
 
 
Waaruit bestaat een OLVS passet? 
Onze passet bestaat uit 9 plano glaasjes, die voorzien zijn van 1 t/m 9 % aniseikonie 
toeslag. De glaasjes zijn bevestigd in een 38mm trial ring, dus eenvoudig te gebruiken  
in uw Oculus pasbril. Alsmede onze software werkend onder Windows "de Aniseikonia 
Insepctor" (incl. Rood Groen bril). 
Met de passet ontvangt u gratis een Slab Off calculator en richtlijnen voor het gebruik. 
Eenvoudiger en makkelijker kan het onderzoek niet!  
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Wat is een iseikonisch glas? 
Iseikonsiche kunststof glazen worden custom-designed geslepen om de  
vergroting in één of beide ogen te wijzigen. Door een aantal lens parameters  
te veranderen, waaronder de front curve en de centrale dikte, zijn wij in staat  
u enkelvoudige, bifocale, trificale en multifocale lenzen te leveren met  
1 t/m 9% vergroting. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een groot aantal  
van uw cliënten met aniseikonie adequaat te helpen ! 

 
 

Waarom heb ik hier nooit eerder over gehoord? 
Aniseikonie is moeilijk te meten. Klassieke testinstrumenten worden niet meer gemaakt. 
Ook het fabriceren van iseikonische glazen is zeer gecompliceerd. De firma Multilens, die 
wij in Nederland vertegenwoordigen, heeft zich toegelegd op het fabriceren van 
"Specials". Een unieke slijpmethode maakt het hun mogelijk binnen 2-3 weken 
iseikonische glazen te maken. Tegen zeer acceptabele prijzen! 

 
 
Wilt u méér weten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? 
Neem dan contact met ons op via e-mail info@slechtzienden.nl of  
telefoon 070 383 62 69.  

 

 


