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T
on Roukens (55) werkte 
twaalf jaar bij een op-
tiekzaak op het Zuidplein, 
waarvan tien jaar als be-

drijfsleider, vóór hij voor zichzelf 
begon. De zondagsopenstelling 
die de zaak in Rotterdams groot-
ste overdekte winkelcentrum in-
voerde, was een belangrijke over-
weging om de vleugels uit te slaan, 
verder te kijken én een eigen zaak 
te beginnen. ,,Inmiddels zijn we 
25 jaar verder en al die tijd heeft 
God voor ons gezorgd en heeft het 
ons aan niets ontbroken,” vat de 
opticien de afgelopen kwart eeuw 
samen. ,,Ook willen we al onze 
klanten hartelijke bedanken voor 
het vertrouwen dat zij gedurende 
deze periode in ons stelden.”

Roukens begon met alleen een 
winkelmeisje, maar werkt inmid-
dels met een heel team. Zonder 
medewerkers zou hij ook nergens 
zijn, bekent de Beijerlandse op-
ticien/optometrist meteen: ,,We 
doen het met elkaar. Persoonlijke 
aandacht en service zijn de basis 
waar wij voor staan. Wij willen de 
klant helpen op een manier zoals 
we zelf ook geholpen willen wor-
den. We gaan altijd voor een eer-
lijk advies.” 

Dat team bestaat behalve uit Rou-
kens zelf uit HBO-optometrist en 

contactlensspecialist Annemieke 
Vink en de verkoopadviseurs Jozé 
Keus en Wilma van Noppen. Met 
elkaar hebben zij veel zien veran-
deren in de optiekwereld. Maar ge-
bleven is de persoonlijke aandacht 
die ze bij Roukens Optiek geven. 

,,Wij besteden veel tijd aan advies 
en oogzorg. Naast een professi-
onele oogmeting bieden wij ook 
optometrie op hoog niveau aan,” 
vertelt Ton Roukens. Ter verdui-
delijking: een opticien meet de 
gezichtsscherpte en de bijbeho-
rende brilsterkte, de optometrist 
onderzoekt óók de gezondheid 
van de ogen en kan afwijkingen of 
aandoeningen in een vroeg sta-
dium ontdekken. En dat is wat de 
betere brillenzaak - zoals Oud-
Beijerland die ook heeft in Van der 
Ham en Augustijn (Roukens: ,,Wij 
werken gewoon goed samen”) 
- onderscheidt van internet, de 
grotere brillenketens en drogisten 
die de brillenhandel erbij doen. 

OOGZORG
Bij Roukens Optiek staat de oog-
zorg duidelijk centraal. Roukens 
is een zelfstandig opticien die de 
mogelijkheden om de meest opti-
male oogzorg aan te bieden dui-
delijk heeft vergroot. Er zijn twee 
oogmeetruimtes, er is de nieuwste 
apparatuur en het team heeft een 

HBO-gediplomeerde optometrist. 
Ton: ,,Dit houdt in dat we diabetes-
controles en uitgebreide optome-
trische onderzoeken uitvoeren.”

Ton: ,,Wij werken nauw samen met 
oogartsen en huisartsen uit de 
omgeving. Dat heeft als voordeel 
dat ogen sneller de zorg krijgen die 
ze nodig hebben.” Blijkt tijdens het 
onderzoek dat verdere medische 
behandeling nodig is, dan wordt 
de klant via zijn of haar huisarts 
doorverwezen naar de oogarts.

Roukens Optiek is geselecteerd 
als ‘Diagnostisch centrum’ van 
het Oogziekenhuis Rotterdam. 
Ton: ,,Ogen zijn te kostbaar voor 
een halve oplossing. Daarom 
raad ik iedereen aan: of je nu op 
school zit, beeldschermmede-
werker bent, lees klachten krijgt 
of op leeftijd bent gekomen, kies 

voor oogzorg de vakopticien en 
optometrist, zoals wij dat zijn. Wij 
kijken verder en houden óók de 
gezondheid van de ogen in beeld.”

OCT-SCAN
Roukens Optiek heeft naast de 
mogelijkheid om digitale net-
vliesfoto’s te maken, ook de mo-
gelijkheid tot het uitvoeren van 
een OCT (=Optical Coherence 
Tomography)-onderzoek. Hierbij 
wordt een scan van het oog ge-
maakt. Dit is te vergelijken met 
een echo, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van lichtgolven. 

Ton: ,,Door middel van deze tech-
niek kunnen we dwarsdoorsne-
den van het oog in beeld brengen. 
We gebruiken OCT-onderzoek 
meestal om het netvlies te onder-
zoeken, vooral de macula, dat is 
het centrale gedeelte van het net-

vlies, en de oogzenuw. We kunnen 
niet alleen zien of er iets niet goed 
is, maar ook waar een eventuele 
afwijking precies zit en in welk 
stadium deze zich bevindt.”

ALTIJD VERSTANDIG
Ook als je nog geen problemen 
ervaart, is het verstandig om de 
ogen eens vrijblijvend te laten 
onderzoeken, vertelt Roukens. 
Dat geldt zeker voor mensen met 
suikerziekte, hoge bloeddruk, 
glaucoom of hoge oogdruk en 
maculadegeneratie, zeker als dat 
in de familie voorkomt. 

En wie klachten heeft als wazig, 
vervormd of dubbel zien, moet 
zeker bij de optometrist langs, 
vindt hij. Dat geldt ook als je ver-
moeide, jeukende of geïrriteerde 
ogen hebt of last van de ogen bij 
het lezen of beeldschermwerk. 
Hoofdpijn, moeite met scherp 
stellen, pijn in en rond de ogen, 
lichtflitsen, vlekjes of draadjes 
die voor het beeld drijven. Het 
zijn allemaal klachten waarmee 
je wat moet doen en waarbij de 
optometrist wellicht kan helpen, 
vertelt Roukens. Wie twijfelt aan 
de ogen, kan bij Roukens Optiek 
altijd een oogonderzoek bij de op-
tometrist aanvragen.

SCALA AAN MONTUREN 
Als na gedegen onderzoek blijkt 
dat een klant een bril nodig heeft, 
kan bij Roukens Optiek gekozen 
worden uit een scala aan mon-
turen in een overzichtelijke bril-
presentatie, ook voor kinderen 
en tieners. Voor de jeugd heeft 
Roukens trouwens al 25 jaar een 
zeer ruime collectie hippe, stoere 
of juist chique monturen in huis. 
Ton: ,,We gaan altijd met de klant 
op zoek naar een montuur dat 
past bij de smaak en persoonlijk-
heid van de brildrager.” 

Er is bij Roukens Optiek keus in 
uitgebreide collecties van zowel 
kunststof als metalen monturen, 

maar ook randloze brillen. Je treft 
er bekende en betaalbare merken 
als Dutz, Prodesign, Clayton Fran-
klin, Esprit, Marc O ‘Polo, Silhou-
ette, Vingino, Kinto en Titan-Flex, 
maar ook een basic collectie met 
monturen vanaf 49 euro. Uiteraard 
is er ook een complete collectie 
zonnebrillen van bekende merken 
als Ray-Ban, ook op sterkte.

CONTACTLENZEN
Meer nog dan bij een bril, vraagt 
het dragen van contactlenzen om 
zorgvuldigheid. Lenzen maken 
tenslotte contact met de ogen. 
De juiste aanmeting, advies en 
controle is daarom van groot 
belang. Daarom worden lenzen 
bij Roukens Optiek aangepast en 
gecontroleerd door een gediplo-
meerd contactlensspecialist. Het 
contactlens-leaseplan biedt een 
aantrekkelijke en veilige manier 
van lenzen dragen tegen een vast 
maandbedrag.

Roukens Optiek is op dinsdag, 
woensdag en donderdag open van 
9.00 tot 17.30 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur. 

Roukens Optiek
Molendijk 32
3262 AK Oud-Beijerland
t 0186-616494
e info@roukensoptiek-obl.nl
i www.roukensoptiek-obl.nl

TON ROUKENS: ‘WIJ HELPEN DE KLANT ZOALS WE ZELF OOK GEHOLPEN 
WILLEN WORDEN’

Roukens Optiek 
kijkt verder, 

al 25 jaar
Op 25 mei 1994 opende Roukens Optiek haar deuren in 

Oud-Beijerland. Aan het Vierwiekenplein was dat nog, om 

vier jaar later met de optiekzaak naar de drukkere Molendijk 

te verhuizen. Ton Roukens zegt nooit spijt te hebben gehad 

van die verhuizing. Hij kreeg er immers veel meer ruimte 

in een winkel die in december 2015 ook nog eens grondig 

werd verbouwd en vernieuwd, met een nog uitgebreider 

assortiment en nieuwe modieuze en trendy merken. 

Gratis zonnebril 
en andere acties
Wie tijdens de jubileummaanden mei en juni 
een nieuwe bril koopt bij Roukens Optiek krijgt 
er een zonnebril met glazen op sterkte gratis 
bij. Voor die zonnebril mag gekozen worden uit 
de jubileumcollectie. 

Er zijn ook diverse andere, speciale acties. Zo 
was er op woensdag 8 mei een speciale kin-
derbrillendag en staan nog de volgende eve-
nementen gepland: vrijdag 24 mei ‘Dag van de 
Zonnebril’, dinsdag 11 juni ‘Open Optometrie 
Dag’ en vrijdag 12 juli ‘Zonnebril-voor-2 Dag’. 

Het team van Roukens Optiek, met Ton Roukens en daarvoor Wilma van Noppen, Annemieke Vink en Jozé Keus.


