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VROUWEN IJDELER EN MANNEN STATUSGEVOELIGER BIJ 
AANSCHAF ZONNEBRIL 

90% VAN NEDERLANDERS DRAAGT ZONNEBRIL 
 

Soesterberg, 24 mei - Vrijwel alle Nederlanders hebben één of meerdere zonnebrillen. Ze worden 

onder meer gebruikt als fashionitem (20%) en als statussymbool (10%). De belangrijkste redenen om 

een zonnebril te dragen zijn echter om de ogen bescherming te bieden tegen de zon (80%) en om 

goed te kunnen zien in de auto (63%). Het zal niemand verbazen dat vrouwen meer zonnebrillen 

hebben dan mannen en dus ook vaker overgaan tot de aanschaf van een nieuwe zonnebril. Dertig 

procent van de vrouwen koopt ieder jaar een nieuwe zonnebril, ten opzichte van 20% van de 

mannen. Mannen hechten het meeste waarde aan een merkzonnebril en zijn daarmee 

statusgevoeliger dan de vrouwen onder ons. Ze geven dan ook meer geld uit aan een zonnebril dan 

vrouwen.  Respectievelijk  

€ 65,- en € 57,5. Deze resultaten en meer blijken uit onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door Pearle 

Opticiens.  

De belangrijkste redenen om voor een bepaalde zonnebril te kiezen zijn of de bril goed staat (ruim 

65%) en of de zonnebril UV-bescherming biedt (61%). Echter bijna een derde van de Nederlanders 

weet niet of zijn huidige zonnebril bescherming biedt tegen UV-straling.  

Vrouwen en jongeren ijdel  

Is voor 20% van de Nederlanders het feit dat een zonnebril leuk staat reden om er een te dragen, 

voor jongeren (onder de 30 jaar) is dat percentage meer dan het dubbele, namelijk 53%. Voor bijna 

70% van de vrouwen is ‘staat de bril mij goed’ de belangrijkste reden om tot de aanschaf van een bril 

over te gaan. Voor jongeren is dat percentage nog hoger, namelijk 93%. Bij de mannen is dit 

percentage 61%. Voor mannen weegt de merknaam van de bril meer mee dan voor vrouwen (12% 

ten opzichte van 7%). En ook jongeren hechten meer waarde aan een merk zonnebril. Voor 20% van 

hen speelt dit een belangrijke rol bij de aanschaf van een nieuwe zonnebril. De bekendste 

zonnebrilmerken zijn Ray-Ban en Polaroid.  

Nederlanders hebben gemiddeld twee zonnebrillen. Dertig procent van de vrouwen koopt ieder jaar 

een nieuwe zonnebril, ten opzichte van 20% van de mannen. Voor de wat oudere mensen onder ons 

(boven de 60 jaar) geldt dat ruim 70% van hen pas een nieuwe zonnebril koopt als de huidige 

zonnebril kapot is.  

UV-bescherming 

Dat we de huid moeten beschermen tegen de zon is inmiddels wel bij iedereen bekend. Maar het 

besef dat we de ogen niet langdurig aan zonlicht moeten blootstellen is nog niet bij iedereen 

doorgedrongen. Eén op de tien Nederlanders draagt zelfs nooit een zonnebril. Indien de ogen 

langdurig zonder bescherming aan de zon worden blootgesteld kunnen UV-stralen de ogen 

beschadigen. Deze schade kan zelfs blijvend zijn. Daarom is het goed om de ogen te beschermen 

met een goede zonnebril die de UV-straling filtert. Dit is noodzakelijk om schade aan de ooglens en 

het hoorn- en netvlies te voorkomen.  



Exclusieve Ray-Ban collectie voor Pearle 

Ook dit jaar is er weer een speciale en exclusieve Ray-Ban collectie gemaakt voor Pearle. In alle 

Pearle winkels is deze collectie verkrijgbaar. Zie voor de complete collectie www.pearle.nl. Sinds kort 

zijn de zonnebrillen ook online verkrijgbaar. 
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