
 

 
PEARLE OPTICIENS LANCEERT ONLINE OOGTEST  

Optiekketen komt tegemoet aan uitstelgedrag van Nederlanders 
 

Soesterberg, 13 december 2012 – Als eerste Nederlandse optiekketen lanceert Pearle Opticiens 

vandaag de Online Oogtest: een tool waarmee mensen zelf hun zicht kunnen meten met behulp 

van een computer of laptop. Uit eerder onderzoek van de optiekketen, blijkt dat veel Nederlanders 

een bezoek aan de opticien uitstellen. Bijna de helft van de Nederlanders loopt te lang door met 

zichtklachten. Voor deze mensen verlaagt Pearle de drempel door een oogtest aan te bieden die 

via internet wordt afgenomen. 

 

Periodieke oogmeting 

De onderzoeksresultaten laten zien dat er ruimte is voor verbetering. Eén op de tien Nederlanders 

heeft zijn ogen nooit laten testen. Bij jongeren onder de twintig is dit zelfs één op drie. “De komst 

van de Online Oogtest maakt het mensen gemakkelijk hun ogen te testen”, vertelt Kim Wensing, 

optometrist bij Pearle Opticiens. “Daarnaast draagt de test bij aan het op de kaart zetten van 

jaarlijkse oogmetingen. Want hoewel het normaal is om halfjaarlijks een tandarts te bezoeken, 

controleren we ons zicht zelden. Goed zicht is belangrijk en is van invloed op bijvoorbeeld 

verkeersveiligheid en leerprestaties. Daarnaast heb je van goed zicht natuurlijk ook gewoon heel erg 

veel plezier.” 

 

Online Oogtest 

De Online Oogtest van Pearle is ontwikkeld in samenwerking met optometristen en geeft een goede 

indicatie van het zichtvermogen. De test is heel herkenbaar, omdat wordt gewerkt met elementen 

zoals een vorm- en kleurentest, die een opticien ook gebruikt. De Online Oogtest kan op een laptop 

of computer worden afgenomen en past zich automatisch aan de beeldschermgrootte aan. Naast 

uitstellers, is de test bedoeld voor mensen die het gemakkelijker vinden om thuis een oogmeting te 

doen, zoals ouderen. Zij kunnen in de vertrouwde omgeving van hun huiskamer bekijken of de reis 

naar de opticien echt noodzakelijk is. De Online Oogtest is af te nemen via 

http://ogentest.pearle.nl/.  

  

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. 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. 

http://ogentest.pearle.nl/
http://www.pearle.nl/


 

* Onderzoek uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Pearle Opticiens onder 1000 

Nederlanders (2012). 
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