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Ben van de Leur Optiek

Begonnen als een kleine zaak in Heeze, is Ben van de Leur Op-
tiek inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijk groot bedrijf; dat is 
te zien aan de oppervlakte van de winkel, het flinke aantal per-

soneelsleden en het grote klantenbestand. Door de 
professionaliteit van de aanwezige opticiens, 

optometristen en contactlensspecialisten 
heeft de optiek een uitstekende uitstraling.

Bijzonder aan het pand is het gebruik van veel 
glas; dit biedt een open structuur en geeft veel 
doorzichtigheid. Klanten kunnen dus door de 
gehele zaak kijken; door middel van het interi-
eur is getracht om de knusheid van de vorige 
winkel te behouden. In de afgelopen jaren is 
fors geïnvesteerd in high tech apparatuur, per-
soonlijke service, innovatief werken en het af-

leveren van maatwerk. De optiek loopt voorop 
met apparatuur voor fundusfotografie. 

Wie iets bijzonders zoekt, kan bij Ben van de 
Leur Optiek een montuur kiezen uit de unieke 
eigen brillenlijn, die wordt ontworpen en ge-
maakt door zoon Nico uit de Van de Leur-fa-
milie. 
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“In de zorg is de huisarts een belangrijke poortwachter. Als het gaat om oogheelkunde, 
wordt hij hierin echter in toenemende mate geflankeerd door de optometrist, die zich 
steeds beter positioneert als professional in de zorg”, zegt Jean-Paul Kleijne uit Best.

Ooggezondheidsonderzoeken, voor- 
en nacontroles, screeningen; de op-
tometrist kan binnen de keten van 
oogzorg belangrijke taken vervullen. 
“In een ideale situatie is de optometrist 
een sparringpartner voor de huisarts 
met wie hij samenwerkt in de eerste 
lijn. Zo wordt de oogarts ontlast en 
kosten verlaagd. Een win-winsituatie 
dus, ook voor de huisarts, die door-
gaans niet veel van het oog weet en 
vaak ook te weinig apparatuur in huis 
heeft”, stelt Theo Hendricks, huisarts 
in Nederweert, die wel bovengemid-

delde interesse heeft in het oog. “Het 
is zo’n beetje een hobby. Het oog is 
namelijk een interessant orgaan en in 
feite de enige plek in het lichaam waar 
je zonder iets kapot te maken kunt kij-
ken naar de gezondheid van de bloed-
vaten. Op die manier is het oog een 
spiegel van een belangrijk deel van uw 
gezondheid.”

Huisarts Kleijne heeft een praktijk met 
veel kinderen: “En bij oogklachten ver-
wijs ik ze vaak door naar de optome-
trist. Ik weet gewoon dat die gedegen 

onderzoek verricht. Geen half werk 
dus. Voor ouderen met bijvoorbeeld 
staar geldt hetzelfde: de optometrist 
kan prima het vooronderzoek uitvoe-
ren. Naast de kwaliteit is ook de lage 
drempel van optometrist een voordeel: 
er is altijd een optometrist dicht in de 
buurt en er is vrijwel geen sprake van 
wachttijd. De verwijzingen in de drie-
hoek optometrist – huisarts – oogarts 
functioneren daarbij op zich goed. Wel 
zou de optometrist net, als bijvoor-
beeld de fysiotherapeut, nog meer zijn 
plek kunnen claimen.”
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