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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Overig advies

__________________

       Hobby- / werkplekbril

       Dichtbij / beeldscherm / ruimte

Sportbril op sterkte

Reservebril

Contactlenzen

Zonnebril op sterkte

Gepolariseerd

Transitions

Super ontspiegeld

UV-bescherming

Blauwlicht filter

Multifocale glazen

HD-beeldkwaliteit

Maatwerk

Advies

Bespelen muziekinstrument

 _____________________

 _____________________

Contactsport

Tuinieren

Gamen/browsen

   Fiets mtb/race/tour

   Loopsport/wandelen

   Puzzelen / Sudoku

  

  Schilderen / kunst

  Fotograferen

  Handwerk 

Watersport

Wintersport

Racketsport

Hobby / sport

Conditie van de ooglens                                                                                                             helder                                 minder helder

Hoe ervaart u het zicht tijdens slechte lichtomstandigheden?                                                            goed                                 minder goed

Hoe ervaart u snel wisselende lichtomstandigheden (bijvoorbeeld laagstaande zon)?                     hinderlijk                                geen hinder

Heeft u last van tegenliggers in het donker (bijvoorbeeld felle auto lampen - halo’s)?                                               ja              nee      

Brengt u veel (vrije) tijd door in de buitenlucht?    ja              nee                     Draagt u dan vaak uw zonnebril? Brengt u veel (vrije) tijd door in de buitenlucht?    ja              nee                     Draagt u dan vaak uw zonnebril?    ja               nee

Zijn uw zonneglazen gepolariseerd?                     ja              nee                      Volgens laatste brilvoorschrift?         ja               nee

Lichtomstandigheden

boven ooghoogte

op ooghoogte

onder ooghoogte

Normaal scherm            Groot scherm

Extra groot scherm        2 schermen

Anders _________________________

      Ander type

__________________

__________________

Smartphone

Smartwatch

E-reader

Laptop

Desktop

Tablet

Wat voor type computer(s) gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk)     Inventarisatie beeldscherm(en)          Bovenrand t.o.v. ogen

Hoeveel uur werkt u per dag met computers?               < 2 uur                         2 / 4 uur                       4 / 6 uur                      > 6 uur

       Veel televisie of film kijken                                  HD / ultra HD TV            Gamen                          Last van schermschittering?                                                 
         

Inventarisatie van het gebruik van digitale beeldschermen

Toetsenbord                              _____ cm
         
Beeldschermafstand                   _____ cm

Gesprekspartner aan uw bureau  _____ cm          

Collega’s andere werkplek           _____ cm

Afstand tot deur / presentatie     _____ cm
  
Maximale afstand in vergadering _____ cm

Deelname gezelschapsspel - bijvoorbeeld kaartspel

Deur
of 

presentatie

_____________________________
_____________________________

Meest voorkomende werkzaamheden  

Gemeten ontspannen leesafstand         ______ cm      Is de additie afgestemd op deze leesafstand?   ja             nee
                   
Scherp zicht met vertecorrectie vanaf   ______ cm            

Persoonlijke kijkanalyse van cliënt ________________________________________________


