inbedrijf

Mennen & De Cock, gespecialiseerd in precisiewerk

Contactlenzen voor een
				heldere blik op de wereld

Eigenlijk is het heel simpel. Mennen & De Cock in Weert voorziet al bijna dertig jaren enkel en alleen in contactlenzen. Welke oogsituatie dan ook, contactlensspecialist Rian Peeters-Mennen en HBO-optometrist Mark Boonen
kunnen de klant van een passende oplossing voorzien.
huurcontract niet werd verlengd, ben ik samen
gegaan met Lex de Cock – ook een contactlensspecialist - en hebben we ons gevestigd op de bovenverdieping van Optiek Pfennings in Weert. Met
hem ben ik na verloop van tijd een eigen praktijk
begonnen in het pand in de Langstraat waar nu de
Subway is.”

Brood haal je bij de vaste warme bakker. Vlees
haal je bij de vertrouwde slager. Je huid en haar
laat je verzorgen door ‘jouw’ schoonheidsspecialiste en je kapper. En ook de mondzorg en lichamelijke kwaaltjes bespreek je met een bekende
tandarts en huisarts. Vaste bezoekjes aan vaste
leveranciers en dienstverleners. Omdat je er vertrouwen in hebt. Zo gaat dat, volgens Rian, ook
met de contactlensspecialist. “Onze klanten hebben vertrouwen in ons, voelen zich bij ons op hun
gemak en weten dat ze vakkundig geholpen worden. Ieder consult gaat op afspraak. Na ongeveer
dertig minuten staat de klant weer buiten, voorzien van een goed en persoonlijk advies, met de
juiste lenzen en onderhoudsproducten.“
Een contactlenzenspecialist kan je precies vertellen welke lens geschikt is voor jouw ogen en
persoonlijke wensen. Zacht, hard, varifocus, torisch of nachtlenzen. “Contactlenzen hebben beduidend voordelen boven een bril. Je ziet ze niet,
daardoor veranderen ze de gelaatsuitdrukking
niet. Ze raken niet uit de mode en ze beslaan niet
wanneer je een warme ruimte binnenkomt. Een
ander belangrijk voordeel is dat je met contactlenzen een groter gezichtsveld hebt. Bovendien
zakt een lens niet af, zoals een bril. Dat kan voor
sporters en mensen die in warme ruimtes werken
een doorslaggevend argument zijn.” Mennen & De
Cock biedt zelfs verantwoorde kleurlenzen - met
en zonder sterkte - voor degenen die (tijdelijk)
een andere oogkleur willen.
Het bedrijf hanteert het Easy Wear Systeem
(EWS). De klant betaalt eenmalig de aanschafkosten van de lenzen en vervolgens een bescheiden

bedrag per maand. Alle service, controlebezoeken
en lenzenvloeistof zijn inbegrepen. Betaling gebeurt achteraf; je weet altijd waarvoor je betaalt.
“Wij bieden persoonlijke aandacht, maatwerk en
service, zonder duurder te zijn dan andere lenzenaanbieders. We zien iedere klant één tot twee
maal per jaar tijdens een oog- en contactlenscontrole. Op die manier kunnen we effectief monitoren of er klachten zijn, of de oogconditie is
veranderd en of de sterkte en kwaliteit van de in
gebruik zijnde lens nog afdoende is.”

Dat er behoefte was aan een gespecialiseerd bedrijf voor het aanmeten van contactlenzen, bleek
al snel. De agenda liep vol en het klantenbestand
groeide. Het bedrijf verhuisde in 2009 naar de
huidige locatie aan de Wilhelminasingel, waar de
moderne inrichting van de zaak een sfeer van deskundigheid ademt. “Veel van de klanten van toen,
zijn nu nog klant. We zijn erg blij met deze trouwe
schare klanten. Een aantal van hen kwam al bij
ons toen zij nog kind waren. Nu nemen ze hun eigen kinderen mee.“

Francis Bruekers

Door het EWS-systeem worden lenzen altijd op
tijd vervangen. ”Het te lang doordragen van lenzen of gebruik maken van te oude lenzenvloeistof
kan oogontstekingen of erger veroorzaken. Als we
tijdens een controle een verandering constateren
die we zelf niet kunnen behandelen, dan verwijzen we door naar de huisarts of de oogarts. Andersom gebeurt dat ook. Opticiens verwijzen door
naar ons, omdat wij beschikken over een breed
contactlenzenprogramma. Daarnaast verrichten
wij uitgebreide oogonderzoeken. Deze onderzoeken worden gedaan door onze HBO-optometrist
Mark Boonen.“
Al bijna dertig jaren bevindt Rian zich in de wereld
van de contactlenzen. “Ik ben in de optiek- en juwelierszaak van mijn vader begonnen. Mijn vader
had een contactlenzenspecialist ingehuurd die op
gezette tijden in de zaak aanwezig was. Die rol
heb ik na mijn opleiding overgenomen. Nadat pa
met de zaak stopte, ben ik in 1986 als zelfstandig
specialist verhuisd naar het gebouw van het Groene Kruis aan de Vogelsbleek in Weert. Toen het
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Zes dagen in de week open,
incl. koopavond.

