
 

     
    

 

 
Automobilisten laten ogen meten in mobiel oogmeetstation 
Veilig Verkeer Nederland en Pearle onderzoeken ‘Goed Zien in het Verkeer’ 
 

 Aftrap onderzoek ‘Goed Zien in het Verkeer’ in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 

 1 op de 10 automobilisten ziet niet optimaal 

 Goed zicht in het verkeer is essentieel voor veiligheid in het verkeer 

 Automobilisten kunnen ogen laten meten in mobiel oogmeetstation bij Total Oudenhorst of bij één 

van de Pearle winkels door heel Nederland  

 
Soesterberg, 20 augustus 2015 – Vanaf vandaag start het landelijk onderzoek ‘Goed zien in het Verkeer’, een 

gezamenlijk initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Pearle Opticiens. Uit onderzoek (gepubliceerd in 

2011) bleek dat 1 op de 10 automobilisten niet optimaal ziet en beter kan zien door het dragen van een bril 

of door een aanpassing van de sterkte van de brillenglazen. Van donderdag 20 augustus tot en met 

woensdag 16 september worden deze cijfers opnieuw onderzocht. Als aftrap lieten VVN-Woordvoerder Rob 

Stomphorst en Herron van der Sluis, verkoopdirecteur Pearle Opticiens, als eerste hun ogen meten in het 

mobiele oogmeetstation bij tankstation Total Oudenhorst te Woudenberg. Iedere automobilist die zijn of 

haar ogen wil laten controleren, kan meedoen.  

Rob Stomphorst: ”Het klinkt als een open deur maar heel veel verkeersellende is te voorkomen als 

automobilisten goed kunnen zien. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen die in de auto stapt, zijn of 

haar ogen regelmatig laat controleren en roepen automobilisten op om mee te doen aan het onderzoek.  

1 op de 10 automobilisten die niet optimaal ziet is echt teveel. We hopen uiteraard dat dit onderzoek 

uitwijst dat er sprake is van een verbetering!”. 

Zichtbelemmerende factoren die zorgen voor onveilig verkeer 

De komende weken onderzoeken Veilig Verkeer Nederland en Pearle hoeveel automobilisten niet scherp zien 

in het verkeer doordat zij een bril of contactlenzen met een verkeerde sterkte dragen dan wel helemaal nog 

geen bril of contactlenzen. Welke andere factoren kunnen daarnaast goed zien in het verkeer belemmeren?    

 Laagstaande zon en bijbehorende schittering op de weg  

 Slecht weer, zoals regen of sneeuw   

 Vieze autoruiten 

 Vieze (zonne)brilglazen  

Goed zien in het verkeer even vanzelfsprekend als het dragen van een autogordel 

Herron van der Sluis, verkoopdirecteur van Pearle Opticiens: “Vanuit het oogpunt van veiligheid in het verkeer, 

is het belangrijk dat iedere automobilist goed ziet. Dit is niet alleen belangrijk voor de automobilist zelf maar 

zeker ook voor andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en wandelaars. Goed zien in het verkeer moet even 

vanzelfsprekend zijn als het dragen van de autogordel”.  

 

Iedere automobilist kan vanaf donderdag 20 augustus een oogmeting laten doen in het oogmeetstation bij 

Total Oudenhorst (tot en met woensdag 26 augustus) of bij één van de Pearle winkels door heel Nederland (tot 

en met woensdag 16 september). Ook geeft Pearle door geheel Nederland 100.000 snapbands weg aan 

basisschoolleerlingen en is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland  een verkeerslesbrief voor 

ontwikkeld.  



 

 

Meer informatie over het onderzoek en de verkeersles is te vinden op: www.pearle.nl/veiligopweg 

_________________________________________________________________________________ 

  

Noot voor de redactie 

 

Voor vragen over het onderzoek of beeldmateriaal op hoge resolutie neemt u contact op met Maaike van 

Zuilen, 06 - 45 63 21 17 of via maaike@philogirl.nl. 

 

Voor meer informatie over de actie van Pearle Opticiens neemt u contact op met Ilse Heemskerk:  

06 – 55 19 26 22 of via iheemskerk@pearle.nl. 

 

Over Pearle 

Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle staat voor deskundige oogzorg, 

voor iedereen betaalbaar. Pearle is lid van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven), de branche- en 

werkgeversorganisatie van de optiekbranche, en heeft 300 winkels door heel Nederland waarvan tientallen met 

een optometriepraktijk. Meer info: www.pearle.nl 

 

* Acta Ophthalmologica 2011: Laurentius J. Van Rijn, Christian Nischler, Ralph Micheal, Christian Heine, Tanja Coeckelbergh, Helmout 

Wilhelm, Gunther Grabner, Rafael I. Barraquer and Thomas J.T.P. van den Berg: Prevalence of Impairment of visual function in European 

drivers  
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