
De discussie over ‘wel of niet betalen voor een 

oogmeting’ is al oud. Eigenlijk zijn alle vakgenoten 

het er wel over eens dat je voor deze dienst geld zou 

moeten vragen. Maar kun je wel vasthouden aan 

een principiële houding van ‘betalen voor de dienst’, 

als je klant net zo makkelijk om de hoek kan 

shoppen, waar ze géén bedrag voor een meting in 

rekening brengen? ‘Als ik er geld voor vraag, gaan 

ze wel naar een ander, zo simpel is het’.

Natuurlijk, een optometrisch onderzoek van drie 

kwartier of meer is niet te vergelijken met een 

‘vluggertje’ achterin een drogisterijzaak. Maar  

voor de argeloze (of is het misleide?) consument 

zijn het allebei oogmetingen. Daar ligt een mooie 

communicatie-uitdaging, om de klant het verschil 

duidelijk te maken…

Is een oogmeting gratis? Natuurlijk niet. Je hebt geïnvesteerd in je opleiding, 

geavanceerde apparatuur, personeel en je hebt je vaste lasten. Ook als voor de 

meting zogenaamd geen bedrag in rekening wordt gebracht, worden de kosten toch 

verwerkt in de totaalprijs van bril of contactlenzen. En de privacywetgeving maakt 

het er niet overzichtelijker op. Wie heeft het voor het zeggen?

Tekst: Theo Peeters

Nieuwe argumenten  
voor betaalde oogmeting

Europese wetgeving geeft consument meer macht

“Helemaal AVG-proof”

Bij Ellerman Optiek betaalt een klant áltijd voor een oogmeting.  

Het optiekbedrijf heeft in Almere Stad veel concurrenten om zich 

heen. In de onmiddellijke omgeving allemaal ketenbedrijven: Hans 

Anders, Specsavers, Eyes and More, EyeCare (het voormalige 

Brilservice), Eye Wish en Pearle, en iets verder weg in andere 

Almeerse wijken ook enkele zelfstandigen. Volgens Femke Ellerman 

wordt alleen bij laatstgenoemde de oogmeting bij de klant in 

rekening gebracht. “De rest doet het gratis. Waarbij ik moet 

opmerken dat een standaard refractie – die wij overigens ook doen, 

voor 27,50 euro – nogal verschilt van de specialistische onderzoeken 

die wij doen.” Ellerman hanteert verschillende prijzen voor de 

ver schillende handelingen en diensten met betrekking tot oog-

meting, droge ogen, fundusfotografie en optometrisch onderzoek. 

“Dit wordt met de klant gecommuniceerd door middel van een 

tarievenkaart en ook mondeling. Koopt de klant vervolgens een  

bril bij ons, dan worden de onderzoekskosten daarmee verrekend. 

Dit staat dan ook zo op de factuur weergegeven. Sommige 

zorgverzekeraars vergoeden uitdrukkelijk alleen het product.  

De dienst wordt geacht daarbij te horen. Een losse meting komt dan 

niet voor vergoeding in aanmerking.” Geeft een klant aan alleen te 

komen voor een oogmeting, dan kan dat, “maar wel tegen betaling. 

De klant krijgt dan de resultaten mee op papier. Onze optometristen 

werken nauw samen met huisartsen en oogartsen in onze regio en 

slaan – mits de klant daar geen bezwaar tegen heeft – zijn gegevens 

op in het EPD.” De procedures van Ellerman voldeden al aan de 

Nederlandse Wet Persoonsgegevens. En de AVG straks? “Wij werken 

met Apollo-software. De leverancier daarvan, B&F, heeft al ruim van 

te voren actie ondernomen. We zijn helemaal AVG-proof!”

Femke Ellerman: “Een standaard refractie verschilt 

nogal van de specialistische onderzoeken die wij doen.”
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A4’tje
Zeker sinds de opkomst van brilstunters en online 

aanbieders heeft de discussie een nieuwe dimensie 

gekregen. Sommige cowboys deinzen er niet voor 

terug hun klanten aan te raden eerst hun ogen bij 

de échte opticien te laten checken, zodat ze vervol-

gens met de resultaten online kunnen shoppen.

Van wie zijn die gegevens eigenlijk? De wet is er 

duidelijk over. Het gaat om persoonsgegevens, en 

die zijn het eigendom zijn van de persoon in 

kwestie. Daarom is het belangrijk dat je als onder-

nemer van tevoren duidelijk maakt hoeveel welke 

dienstverlening bij jou kost. Zo niet, dan kan de 

klant zich beroepen op de wet, die bepaalt dat 

oogmeetgegevens kunnen worden beschouwd als 

persoonsgegevens. Heb je vooraf geen prijs afge-

sproken, dan loop je het risico dat je dat je de 

meetresultaten moet meegeven voor de luttele 

prijs van 23 eurocent per A4’tje. In die zin ben je 

dus een dief van je eigen portemonnee als je vooraf 

geen prijs afspreekt.

Privacy
Net als bijna elke ondernemer houdt een opticien 

wel een database bij met gegevens van zijn 

klanten. Bij de manier waarop je dergelijke  

gegevens verzamelt en opslaat, moet je rekening 

houden met wetgeving op het gebied van privacy. 

Bij Ellerman Optiek betaalt een 

klant áltijd voor een oogmeting

Bij Groenhof Optiek is een 

oogmeting niet gratis.
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Dat geldt al voor ‘simpele’ data als algemene 

bereikbaarheidsgegevens. Maar optiekzaken 

hebben ook nog eens te maken met de resultaten 

van oogmetingen en persoonlijke gegevens over 

oogaandoeningen en allergieën. Zo goed als de 

klant recht heeft op zijn eigen gegevens, zo mag 

hij ook van jou vragen dat je zijn gegevens uit 

jouw bestanden verwijdert.

Europa
Aan de opslag, uitwisseling en verwerking van 

dergelijke privacygevoelige gegevens worden in de 

Wet Persoonsgegevens al allerlei eisen gesteld. 

Binnenkort krijgt de consument het nog meer 

voor het zeggen. In mei 2016 nam het Europees 

parlement een nieuwe wet aan die nog verder gaat 

en in de plaats komt van de Nederlandse wet 

Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de 

Europese Algemene Verordening Gegevens-

bescherming van kracht. Of je de zin er nu van 

inziet of niet, of je nu een fan van ‘Europa’ bent of 

niet, als optiek ondernemer zal je er iets mee 

moeten.

Software
Met de AVG worden de touwtjes dus nog iets 

verder aangehaald. Ten aanzien van bijzondere 

persoonsgegevens worden er strengere eisen 

gesteld als het gaat om verwerking, transport en 

opslag van deze informatie. Daarnaast is het van 

belang dat je met veilige software werkt. Verder 

moet je je klanten goed informeren over de manier 

waarop je de persoonsgegevens gebruikt en 

bewaart.

Het is niet onwaarschijnlijk dat je op sommige 

punten – eventueel samen met de leverancier van 

je winkelsoftware – je werkwijze tegen het licht 

zult moeten houden.

“De klant werkt toch zelf ook niet gratis?”

Bij Groenhof Optiek maken ze het maar meteen duidelijk: een 

oogmeting is niet gratis. “Als een klant bij ons binnenkomt voor een 

oogmeting melden wij altijd vooraf dat dit geld kost”, zegt Leoniek 

Faas. “Maar wanneer de klant ook bij ons een bril aanschaft, dan 

brengen we de meting niet in rekening.”

Groenhof Optiek is gevestigd in het gelijknamige winkelcentrum in 

Amstelveen. Op een steenworp afstand zijn de bekende concur-

renten te vinden: vestigingen van EyeCare, Eye Wish, Specsavers en 

nog enkele zelfstandigen. “Of die ook geld vragen voor hun 

diensten? Ik zou het niet weten”, zegt Leoniek. “Maar of dat nou zo 

is of niet: de ene dienst is de andere niet. Wij hebben alleen maar 

gediplomeerden in dienst, waarvan er acht optometrist zijn. Een 

professionele dienst van topkwaliteit is zijn geld waard. Dat is toch 

logisch? De klant werkt zelf toch ook niet gratis? Bovendien doen we 

het al twintig jaar zo, en onze klanten zijn eraan gewend. Over onze 

tarieven communiceren we transparant. We verkopen de bril of 

contactlenzen niet als ‘totaalpakket’. Alles staat gespecificeerd 

vermeld op de factuur.”

Maakt het uit bij welke zorgverzekeraar de klant zijn aanvullende 

verzekering heeft? “Op onze facturen kunnen we geen verschil 

maken”, zegt Leoniek. “Maar voor zover ik weet vallen oogmetingen 

of optometrische onderzoeken buiten de vergoeding.” Ook bij 

Groenhof melden zich soms klanten uitsluitend voor een (betaalde) 

oogmeting. “Meestal doen ze dat omdat ze van plan zijn online een 

bril aan te schaffen, omdat het goedkoper zou zijn. Om dergelijke 

klanten toch te behouden hebben we een goed antwoord: onze Nina 

& Max-collectie.” Volgens Leoniek voldoet Groenhof Optiek wat 

betreft de manier waarop wordt omgegaan met klantgegevens aan 

de Nederlandse wet. “Maar we hebben ons nog niet verdiept in de 

consequenties van de Europese AVG. Hebben jullie tips?” Die hebben 

we zeker: de Workshop AVG van de NUVO Academie!

Leoniek Faas: “Een professionele dienst van topkwaliteit is zijn geld waard.”
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