Wie zijn we

Missie
Ik wil graag actief zijn voor de
Vereniging OOG in OOG. Bovendien
wil ik mij ook graag inzetten voor
diverse lotgenoten. Daarom ben ik de
Eye Patch Shop gestart. Naast mijn
andere bezigheden hoop ik vooral dat
deze kan bijdragen tot het welzijn van
mensen met een oogprothese en/of die
met één oog kijken.

Over ons moet beginnen met een
stukje geschiedenis uiteraard. Op
Tweede Kerstdag 2014 heb ik een
netvliesloslating gehad. In eerste
instantie leek de behandeling goed te
gaan, maar in februari 2015 had ik half
zicht en volgde een tweede
operatie. Na vier oogoperaties ben ik
volledig blind aan mijn rechteroog. Ik
kreeg een concrete vraag naar
specifieke ooglapjes met een
voorgevormde bolling tijdens een
contactdag met lotgenoten. Als
ervaringsdeskundige met uiteraard een
heleboel feedback van lotgenoten ben
ik gestart met de ontwikkeling en
productie van deze specifieke ooglapjes
met een bolling.
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Convex of Concaaf of plat?
Convex is alles wat bol is: denk aan de
confectie van Hunkemöller

Ook voor brildragers

Eye Patch Shop
De Eye Patch Shop levert ooglapjes
voor cosmetische doeleinden. Ze zijn
bedoeld voor mensen met een
oogprothese en/of die met één oog
kijken.
Dit bedrijf is ontstaan als gevolg van
een concrete vraag naar specifieke
ooglapjes met een voorgevormde
bolling. De basisgedachte is
cosmetische toepassingen. In goed
overleg met een specialist zijn ze ook
op therapeutische basis toepasbaar.
Onze ooglapjes worden gemaakt van
mesh. Dit is een stof met perforaties die
zorgt voor ventilatie achter de Eye
Patch. Vervolgens hebben we
uitvoeringen bekleed met leer of stof.
Omdat elk gezicht anders is worden ze
passend gemaakt voor verschillende
vormen en maten van het gezicht.

Convex of Concaaf is dus holrond
Al onze modellen worden standaard
convex(concaaf) gemaakt. Bent u brildragend
dan is over het algemeen de semi-convex
vorm een goede oplossing.

Reactie van een klant:

Ze zitten ook echt heel goed. Draagt
prettig door die band en het lapje is
inderdaad concaaf. Dat maakt ze ook
zo fijn en onderscheidend van al die
rommel via apotheken.

Kan je de Eye Patch onder een bril
dragen?
Op deze algemene vraag is geen
definitief antwoord te geven. Het hangt
af van de stijl van de bril en de positie
van de neuskussens. Een goede optie is
om de Eye patch semi-convex te
bestellen. De bolling is dan wat minder
en past beter achter een brillenglas.
Omdat elke gezichtsvorm anders is en
ook elke bril is er geen garantie te
geven dat het altijd past.

