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42% VAN DE AUTOMOBILISTEN ZIET SLECHT IN HET 
DONKER

Veilig Verkeer Nederland en Pearle Opticiens onderzochten zicht bij avondlicht

Soesterberg, 20 september 2012 – De herfst gaat morgen officieel van start en 
dit betekent dat het ’s avonds eerder donker wordt. Veel Nederlanders 
ondervinden daar hinder van, met name 
in de auto. Dat dit gevaarlijke situaties op kan leveren blijkt uit onderzoek van 
Pearle Opticiens in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Het 
onderzoek, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders*, wijst uit dat 42 
procent van de Nederlanders moeite heeft om goed te zien in het donker. Bij 
vrouwen ligt dit percentage met 55 procent nog een stuk hoger dan bij mannen 
(32%). Nederlanders staan dan ook open voor verbetering; 79 procent is van 
mening dat er meer voorlichting moet komen over goed zicht in het verkeer.

Nachtblind
Veel mensen hebben moeite om in het donker goed te zien. In sommige gevallen is 
dit erfelijk bepaald, we spreken dan over de oogafwijking ‘nachtblindheid’. Mensen 
die nachtblind zijn hebben tot een uur nodig om te wennen aan het donker om 
vervolgens weer goed te zien. Maar ook mensen die niet nachtblind zijn 
ondervinden last wanneer zij in het donker deelnemen aan het verkeer. Een snelle 
omschakeling van donker naar licht is in veel gevallen hinderlijk voor het 
zichtvermogen. “Wanneer je in het donker rijdt en er komt een tegenligger met felle 
koplampen aan, ervaren veel mensen een tijdelijke verblinding. Deze verblinding 
levert onveilige situaties op. Veel mensen weten niet dat hier wat aan te doen is,” 
vertelt Kim Wensing, optometrist bij Pearle Opticiens. 

Volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is het van belang om 
rekening te houden met de resultaten van dit onderzoek. “Dat bijna de helft van alle 
Nederlanders slecht ziet in het donker zet aan tot nadenken”. 

Hinder verminderen
De oorzaak van slecht zicht in het donker kan van tijdelijke aard zijn. Zo kan 
nachtblindheid veroorzaakt worden door een vitamine A tekort. Wensing: “Naast een 
check op een tekort aan  vitamine A, zijn er meer manieren om zicht in het donker 
te verbeteren. Zorg ervoor dat je je ogen laat wennen aan het donker voordat je met 
de auto de weg opgaat door korte tijd in de auto te zitten voordat je de motor start. 
Wanneer je in het donker vaak onzeker bent op de weg, is het aan te raden een 
oogmeting te doen. Ook zijn er contrastverhogende nachtbrillen die je helpen in het 
donker beter te zien.” 

Invloed van slecht zicht in het donker
Uit onderzoek van de SWOV** blijkt dat verminderd zicht in het donker bij 
automobilisten van invloed kan zijn op het rijgedrag. Mensen die niet goed zien in 
het donker compenseren dit vaak door rijden in het donker te vermijden, de 
rijsnelheid aan te passen en kijkstrategieën aan te leren. 



Over Pearle
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle heeft het breedste assortiment 
glazen, monturen, contactlenzen en zonnebrillen. Pearle staat voor deskundigheid, maar wel voor een scherpe 
prijs want Pearle biedt altijd de juiste zichtoplossing op maat. De eerste Pearle vestiging, toen nog Brilmij 
geheten, werd geopend in 1959. Inmiddels beschikt Pearle over meer dan 280 filialen. In 2008 opende Pearle de 
eerste optometriepraktijk in één van haar filialen, die als schakel dient tussen de opticien en de oogarts. Anno 
2012 heeft Pearle enkele tientallen optometriepraktijken. Pearle is lid van de NUVO (Nederlandse Unie van 
Optiekbedrijven), de branche- en werkgeversorganisatie van de optiekbranche. Pearle heeft als enige 

optiekketen in Nederland het Optiekkeurmerk van het Keurmerkinstituut. Dit keurmerk garandeert 
deskundigheid en onafhankelijkheid en de deskundige oogmeting wordt officieel aanbevolen door Veilig Verkeer 
Nederland, waar Pearle al ruim 15 jaar nauw mee samenwerkt. Meer informatie op www.pearle.nl.

Over Veilig Verkeer Nederland 
VVN is een vereniging die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. VVN richt zich voor het realiseren van haar 
doelstellingen met name op bewustwording en gedragsverandering van mensen. Wij betrekken, met behulp van 
een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, burgers, woonachtig in buurten en wijken bij diverse, ook door hen 
gesignaleerde, verkeersvraagstukken. VVN geeft mensen via het Meldpunt Veilig Verkeer een instrument in 
handen waarmee zij zelf verkeersonveiligheid kunnen signaleren. Daarbij gaat  50% van de meldingen over 
infrastructuur terwijl de andere helft over gedrag gaat. Wij richten ons via scholen op de educatie van kinderen 
en jongeren. We helpen hen en ook de kwetsbaardere oudere, om  veilig hun weg te vinden in een toenemende 
complexe verkeersomgeving.
Het ligt voor de hand dat wij samenwerking zoeken met instellingen en bedrijven die onze waarden en doelen 
delen. Wij verbinden ons aan instellingen en bedrijven op basis van ideeën en initiatieven die de betrokkenheid 
van burgers/ bewoners bij verkeersveiligheid ondersteunen.  

* Onderzoek uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Pearle Opticiens 
onder 1.000 Nederlanders (2012).
** © SWOV, Leidschendam, september 2010.
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