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BIJNA 750.000 NEDERLANDERS LOPEN RISICO MET WEGWERPLEESBRIL 
25% geeft minder dan 10 euro uit aan een leesbril 

 
Soesterberg, 12 december 2011- Leesbrillen worden tegenwoordig overal verkocht. Ruim één op 
de tien Nederlanders heeft meer dan vijf leesbrillen in huis. De goedkope kant-en-klaar brillen, 
zogenaamde ‘wegwerpleesbrillen’, kunnen bij langdurig gebruik schadelijk zijn voor de ogen. 
Reden voor Pearle Opticiens om op onderzoek uit te gaan. Nederlanders blijken relatief goed op 
de hoogte te zijn. Meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat het dragen van een 
wegwerpleesbril schadelijk kan zijn voor de ogen. Ondanks het gigantische aanbod aan kant-en-
klaar leesbrillen, heeft 80 procent van de Nederlanders een leesbril die speciaal door de opticien is 
aangemeten.  
 
De risico’s 
Ruim de helft van de Nederlanders geeft meer dan 100 euro uit aan een leesbril. Een kwart van het 
Nederlandse publiek geeft hier minder dan tien euro aan uit. Met name deze laatste groep loopt 
mogelijk risico’s met het dragen van een wegwerpleesbril. Klachten als hoofdpijn, tranende ogen, 
duizeligheid en dubbel zien zijn hier voorbeelden van.  
 
Het belang van een goede leesbril 
Zo’n 90 procent van de Nederlanders boven de 45 jaar heeft behoefte aan een leescorrecti e. 
Ongeveer de helft van hen gebruikt een multifocale bril of multifocale contactlenzen. Deze zijn 
speciaal ontwikkeld om de drager te helpen om van zowel veraf als van dichtbij goed te kunnen zien. 
De andere helft maakt gebruik van een leesbril. Leesbrillen worden de hele dag door gebruikt; 
bijvoorbeeld tijdens het winkelen, eten koken, al puzzelend aan tafel en achter de computer. 
Leesbrillen zijn tegenwoordig overal verkrijgbaar en voor bijna elke prijs. Toch is het van belang om 
minimaal één, speciaal door de opticien aangemeten leesbril in huis te hebben. Zeker bij langdurig 
gebruik, wordt een op de ogen afgestemd exemplaar geadviseerd. 
 
Leesbril op maat of ‘wegwerpleesbril’ 
Optometrist Kim Wensing van Pearle Opticiens licht toe: “Het is op zich geen probleem om één of 
meerdere kant-en-klaar leesbrillen in huis te hebben voor kortstondig gebruik. Als je daarnaast ook 
maar een leesbril hebt die speciaal op jouw ogen is afgestemd. Het is momenteel weer vroeg 
donker, dus zitten we weer meer binnen achter een boek of een krant. Goed zicht en een passende 
zichtoplossing zijn hierbij essentieel ”.  
 
Wegwerpleesbrillen zijn gestandaardiseerd, ze maken gebruik van dezelfde sterkte voor zowel het 
linker- als het rechteroog, terwijl dat lang niet altijd het geval is. Ook de pupil afstand tussen het 
linker- en het rechteroog is bij een wegwerpleesbril eigenlijk altijd 62 mm, terwijl die afstand per 
persoon verschilt en daarmee per persoon moet worden afgesteld. Al deze voorwaarden maken dan 
ook dat een afgemeten leesbril geschikt is voor langdurig gebruik. De wegwerpleesbril is dat niet.  
 
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 260 

filialen. In 2008 opende Pearle de eerste optometriepraktijk in één van haar filialen, die als schakel 

dient tussen de opticien en de oogarts. Anno 2011 is het aantal optometriepraktijken van Pearle 

opgelopen naar 19. 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. 
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