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“Bij Kempkes Optiek speelt oogzorg 
een grote rol. Ons motto is niet voor 
niets: ‘Wij bieden oogmode en (bege-
leiding in) oogzorg aan, in de ruimste 
zin van het woord. Een andere kijk op 
zien!’ Deze twee disciplines zijn per-
fect met elkaar te combineren en hier-
door kunnen wij onze klanten een to-
taalpakket op het gebied van oogzorg 
aanbieden”, vertelt Carlo van Kleij, ei-
genaar van Kempkes Optiek in Gouda. 
Binnen dat pakket zijn uiteraard de 
juiste producten, zoals onder meer 
kunsttranen en supplementen, van 
groot belang. Zo kunnen bijvoorbeeld 
discomfort klachten ontstaan door 
niet-pathologische oorzaken en hierbij 
zijn de juiste producten onontbeerlijk. 
“Bij discomfort klachten spelen lucht-
verontreiniging en het huidige tech-
nologische tijdperk met zijn moderne 
werkomstandigheden een belangrijke 
rol, hoewel toch ook vaak veroorzaakt 
door een of andere vorm van traanfilm 
deficiëntie”, aldus Van Kleij. “Door het 
afnemen van een goede anamnese en 
goed te luisteren, komen we vaak al 
veel te weten over klachten, werkom-
standigheden en de algehele gezond-
heid. Daarnaast moeten uiteraard 
onder meer de traanfilm en oogleden 
goed worden geëvalueerd. Wat betreft 
(voedings)supplementen die hierbij 
kunnen helpen, is nog een lange weg 
te gaan. Omdat er binnen de weten-
schappelijke wereld nog steeds ver-
schillende geluiden klinken, worden 
de producten al snel weggezet als 
‘commercieel’. Dat is jammer, want er 
zijn ook duidelijke positieve feiten en 
resultaten bekend, die door oogartsen 
worden onderschreven. Voor ons is het 
belangrijk dat we onafhankelijk kunst-
tranen of supplementen kunnen voor-

met oogartsen en het omgaan met pro-
ducten die op recept en via de apothe-
ken worden verkocht, is er volgens Van 
Kleij nog veel te winnen: “De toekomst 
zal uitwijzen of dit soort producten nog 
wel door de zorgverzekeraar wordt ver-
goed. Dit is reden temeer om te blijven 
investeren in het geven van een vakkun-
dig advies aan onze klanten, zodat het 
voor hen geen moeilijke keuze is bij wie 
ze dit soort producten moeten kopen”. 

Carlo van Kleij benadrukt dat kennis en 
het geven van goed advies in deze heel 
belangrijk zijn: een kunsttraan geeft al-
tijd wel even verlichting, een sensatie, 
maar met een duidelijk advies en in-
structie gaat hij ook nog eens op lan-
gere termijn effect sorteren. Informatie 
vanuit de (medische) wetenschap, zo-
als de onlangs geïntroduceerde drup-
pel van Ursapharm, is heel waardevol. 
Het assortiment van Friederichs biedt 
ruim voldoende mogelijkheden voor 
het geven van optimale oogzorg. Fijn 
ook dat zij Friederichs ZEN hebben ge-
introduceerd: het gemak van bestellen 
en de lenzen laten bezorgen in één!” 

Voor de toekomst hoopt Carlo van 
Kleij dat het een vanzelfsprekendheid 
wordt dat oogzorg wordt aangeboden 
door optometristen én dat er meer 
aandacht is voor de verzorging van het 
oog en contactlenzen. “We moeten de 
consument duidelijker informeren over 
de mogelijkheden op het gebied van 
(preventieve) oogzorg en onze kennis 
assertiever overdragen. Van mij mag er 
meer aandacht komen voor de verzor-
ging van de oogleden en het preventief 
druppelen van kunsttranen. Ook is het 
wenselijk dat het contact met huisart-
sen en oogartsen verbetert”.TE
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Kempkes Optiek zet 
hoog in op oogzorg

schrijven die voor onze klant het beste 
zijn. Kunsttranen vormen daarnaast 
een segment dat een interessante ad-
ditionele (vervolg)verkoop kan beteke-
nen. Bovendien biedt een product als 
dit een interessante opening tijdens 
het gesprek met de klant. Wanneer 
iemand even een ‘druppeltje’ voor 
droge ogen wil kopen, kun je hem of 
haar hier meer over vertellen. Op deze 
manier kun je je kennis overbrengen”.

gemak van bestellen en bezorgen 
in één
Carlo van Kleij stelt zijn assortiment 
samen op basis van werkzaamheid, 
gebruiksgemak en beschikbaarheid. 
“Wanneer uiteindelijk alles klopt, is de 
marge ook een interessant gegeven”, 
voegt hij daaraan toe. “Friederichs 
heeft nagenoeg alle, meest voorko-
mende, oogzorgproducten in huis. Via 
de online shop, of met één telefoontje 
naar de klantvriendelijke binnendienst, 
is het mogelijk om het product de vol-
gende dag in huis te hebben. Dit werkt 
erg plezierig, zeker ook wanneer je van 
een product niet veel op voorraad wilt 
hebben”. Wat betreft de samenwerking 

als zelfstandige opticiens zich ergens optimaal mee kunnen onderscheiden, is het oogzorg. een dis-
cipline die staat voor vakmanschap en deskundigheid. bij kempkes optiek in gouda speelt oogzorg een 
cruciale rol. hierin wordt dan ook intensief samengewerkt met de firma friederichs, die een uitgebreid 
assortiment oogzorgproducten levert.

Het assortiment van Friederichs 
biedt ruim voldoende mogelijkheden 
voor het geven van optimale oogzorg 

partners van friederichs eyeline


