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OCUCO 
MAAKT OCS BESTELSTANDAARD NU OOK 

VOOR CONTACTLENZEN BESCHIKBAAR

Met deze uitbreiding is OCS een van de grootste bestel-
standaarden en is Ocuco de enige partij die alle bestel-
standaarden aanbiedt. De markt kan nu universeel, voor 
zowel glas als contactlenzen, bediend worden. “In soft-
wareland heerst vaak de discussie in hoeverre je 100 pro-
cent neutraal bent, maar in dit geval raken onze bestel-
standaarden exact de kern van wat Ocuco wil uitstralen: 
onafhankelijkheid”, zegt Hans Zoon. Arno Kip: “Ik noem 
dat in een gesprek wel eens ‘wij zijn Zwitserland’. Door 
corona is de vraag om ook contactlenzen aan OCS toe te 
voegen wel in een stroomversnelling gekomen. EyeStore 
ging met een miniwebshop werken en daardoor kregen 
contactlensleveranciers ineens veel meer bestellingen per 
e-mail. Goed dat we nu deze automatiseringsslag hebben 
gemaakt. Niet alleen voor de leveranciers, maar ook om 
het de opticiens makkelijker te maken”. Met deze nieuwe 
uitbreiding van de OCS-standaard kan iedere opticien een-
voudig zijn klant van het beste product voorzien. “Het is 
een een voudig systeem, volledig geautomatiseerd dus 
geen handmatige handelingen. Hoe meer je automati-
seert, hoe makkelijker het wordt”, zegt Wesley. 

REVIVAL
De ontwerpers Edwin Heijmann en Nico Hilgers ston-
den voor de taak om deze ‘OCS-revival’ voor contactlen-
zen voor elkaar te boksen. “Vanaf dag 1 ging het voor 90 
procent in de testfase goed, maar er zijn altijd uitzon-
deringen waarin de standaard iets anders acteert dan 
verwacht. Gelukkig was de standaard nagenoeg bekend 
omdat we deze al voor glazen gebruiken”, vertelt Edwin. 
Nagenoeg alle contactlensleveranciers zijn aangesloten: 
Alcon, Bausch + Lomb, CooperVision, Friederichs lenzen, 

Johnson & Johnson, mark’ennovy, Menicon, Microlens 
en CooperVision Specialty EyeCare/Procornea. Nico: “Zij 
kunnen goed met deze standaard vooruit, het testtra-
ject ging voorspoedig. Wij zijn daarbij continu flexibel 
om het format per leverancier naar wens aan te passen. 
OCS is maatwerk”. 

Door corona is er versneld meer focus op contactlenzen 
gekomen, in het bijzonder op daglenzen. “De tijd dat bril-
len de corebusiness was en je ‘contactlenzen erbij deed’ is 
voorbij. De Gfk-cijfers laten dit ook zien. Contactlenzen is 
een volwassen productgroep binnen de optiekzaak gewor-
den”, benadrukt Hans. “Hiermee is ook in de software een 
verdiepingsslag gemaakt en het besef bij de optiekonder-
nemer groeiende hoe hij zijn winkel echt futureproof kan 
maken. Met het verzamelen van data ziet hij waar de kan-
sen echt liggen. Meten is weten”.   

voor meer info: www.ocuco.com

ocs staat voor optiek communicatie standaard, een concurrentie-neutraal bestelplat-
form, waarmee u tot nu toe alleen bij glasleveranciers bestellingen kon doen. in febru-
ari is dat nu ook mogelijk voor contactlenzen. de standaard bestond al lang, maar werd 
niet actief toegepast en is nu een extra mogelijkheid, naast de bestaande standaarden van  
optitrade en friederichs zen. hiermee voldoet ocuco met de softwarepakketten apollo cs 
en eyestore aan de vele vragen vanuit de markt van zowel leveranciers als opticiens.  
eyeline sprak met het team van ocuco: hans zoon, accountmanagers wesley weijdemüller 
en arno kip en ontwerpers edwin heijmann en nico hilgers.
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