
 

 

 

 

 
 
 

 
Myopie Controle Plan  
 

 

Wat is het Myopie Controle Plan (MCP)? 

 
Een ideaal plan voor kinderen en tieners met myopie (min-sterkte), jaarlijkse toename van de 
min sterkte en/of een risico zijn voor het ontwikkelen van hoge myopie op latere leeftijd.  

 
Hoe eerder de myopie ontstaat, hoe groter het risico op hoge myopie. Wanneer de 
bijziendheid van je kind vroegtijdig wordt vastgesteld, kan niet alleen het gezichtsvermogen 

worden gecorrigeerd, maar kan ook de toename van bijziendheid worden afgeremd. Dit 
draagt bij aan het gezichtsvermogen en de gezondheid van de ogen voor de toekomst. 
Kinderen kijken vaak op korte afstand; denk daarbij aan lezen, het gebruik van de computer, 
tablet en/of smartphone. Bovendien brengen kinderen in het heden minder tijd buiten door. 
Daarnaast spelen ook erfelijke, gedrag gerelateerde en omgevingsfactoren een rol. 
 
Ons Myopie Controle Plan bied de mogelijkheid tot het afremmen van de myopie op een 

goede betrouwbare manier. Uw kind krijgt voorgaand een uitgebreid vooronderzoek door 
onze gekwalificeerde myopie specialisten. In dit vooronderzoek wordt uitgebreid aandacht 
besteedt aan de oogheelkundige behoeften en geschiedenis van uw kind en de ouders. Zo 
wordt er een mooi inzicht gecreëerd wat de risicofactoren (erfelijke, gedrag gerelateerde en 
omgevingsfactoren) van uw kind zijn. Daarnaast wordt er een compleet onderzoek uitgevoerd 
waarbij wordt gekeken naar de gezondheid, oogsterkte, samenwerking en lengte van uw kind 

zijn ogen.  

 
Na twee weken is het 1e controlebezoek om te beoordelen of de bril goed is afgesteld en of er 
sprake is van gewenning met de nieuwe lenzen of glazen.  
 
Daarnaast wordt er iedere 6 maanden het kijkcomfort, de oogsterkte, de samenwerking van 
de ogen en de gezondheid van het oog gemeten. Mede door deze controles kan de progressie 

van myopie zo veel mogelijk ingeperkt worden en wordt er grondig gekeken naar de 
ontwikkeling van het oog.  

 

 

Eisen en voordelen: 

 
De leeftijdsgrens voor het instappen is 16 jaar, maar eenmaal ingestapt blijft deelname 
mogelijk tot en met 18 jaar. 

 

Eenmaal 19 jaar geworden, wordt het Kinderbrillen Voordeel Plan stopgezet. Wel heeft u de 

mogelijkheid om het plan om te zetten naar het 'volwassen’ Brillen Spaar Systeem. 

 
Het Myopie Management Plan biedt u de volgende voordelen: 
• Op ieder montuur ontvangt u altijd 50% korting, 
• MiYOSMART brillenglazen (incl. superontspiegeling, hardingslaag en  
          cleancoating) kosten € 99.50,- euro per stuk i.p.v. € 199,- euro, 
• Alle bijbehorende controles door onze myopie specialist, 
• Contactlenzen, (ook de speciale lenzen), koopt u voor een gereduceerde prijs,  

• Bij een reparatie van de bril ontvangt u altijd 50% korting, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myopie remmende Bril: 

 

Hoe werkt het? 

 
De eerste bril betaalt u altijd in zijn geheel. Echter, u betaalt bij ophalen alleen de helft. Dit kan 
per pin, contant maar natuurlijk ook via de zorgverzekering. De andere helft betaalt u in 
termijnen van € 20,-  Dit bedrag wordt maandelijks via automatische afschrijving van uw 

rekening afgeschreven. U betaald hierbij geen rente of andere kosten. 

 

 

Bijvoorbeeld: 

 

U zoekt een montuur uit en inclusief de glazen zou deze € 498,- kosten. 

Bij ophalen van de bril betaald u de helft, in dit voorbeeld slechts € 249,- 

Het restbedrag betaald u in 13 termijnen van € 20,- 

 

 

 
Zodra u instapt gelden direct alle bovenstaande kortingen en voordelen. Of het nu gaat om een 
2e, 3e of 5e bril. Ook voor een zonnebril en zwembril op sterkte maakt u gebruik van de 
kortingen van ons plan.  
 

Het Myopie Controle Plan heeft een looptijd van de voor uw bril geldende minimaal aantal 
afschrijvingen. Daarna loopt het plan in principe door en is dit maandelijks te beëindigen door dit 
schriftelijk of per mail aan ons te melden.   

 

 

Tussentijds opzeggen van het Myopie Controle Plan 

 
Tussentijds opzeggen kan natuurlijk ook. U betaald dan de openstaande termijnen van de eerste 
aankoop en daarmee stoppen we het plan inclusief de bijbehorende voordelen. Besluit u later 
toch opnieuw mee te willen doen kunt u gewoon weer instappen volgens bovenstaande regels. 

 

 

 

De bril is volledig betaald. Wat nu? 

 
Zodra de 2e helft van de eerste aankoop door middel van de maandelijkse afschrijvingen is 
voldaan kunt u het plan per direct opzeggen. Hiervoor geldt geen opzegtermijn. U kunt natuurlijk 
ook de automatische afschrijving door laten lopen waarbij u gebruik blijft maken van 
bovenstaande kortingen. Indien u het door laat lopen wordt het plan, zodra de deelnemer 19 jaar 
wordt, automatisch overgezet naar ons Brillen Spaar Systeem. Deze kunt u natuurlijk ook ten alle 
tijden opzeggen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Myopie remmende Contactlenzen: 

 
Ook met speciale contactlenzen is het mogelijk om oplopende myopie af te remmen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden voor het dragen van contactlenzen. Om deze lenzen en alle 

bijkomende onderzoeken betaalbaar te houden bieden wij de speciale contactlenzen ook aan in dit 

Myopie Controle Plan. 

 

Hieronder een voorbeeld van de kosten voor daglenzen: 

 

Instapkosten      € 192,-  (U ontvangt 90 paar lenzen) 

Maandelijkse automatische afschrijving  € 20,-  Per maand 

 

Nieuw kwartaalpakket    € 132,- 

 

 

 

Deze contactlenzen zijn niet te leveren zonder het Myopie Controle Plan. 


