
Factsheet zonnebrillen Pearle Opticiens

1 Bescherming tegen zonlicht / Uv-straling (84.2%)
2  Goed zicht in de auto (71.5%)
3 Het staat leuk (18.1%)4 
Minder kans op rimpels (3%)5 
Wallen verbergen na een avondje stappen (2.3%)

Algemeen
•  Weer of geen weer, 20.4% van de Nederlanders vindt dat een zonnebril altijd gedragen mag worden.

•  Wanneer het lente wordt en de zon begint te schijnen haalt 85.9% zijn zonnebril tevoorschijn. 

•  Groningers zijn het meest gehecht aan hun zonnebril. Maar liefst 100% geeft aan een oude zonnebril pas 
weg te gooien wanneer er een nieuwe is gevonden. Het landelijke  gemiddelde ligt op 79.5%.

•  Mannen checken vaker het weerbericht voordat ze besluiten een zonnebril mee naar buiten te nemen dan 
dat vrouwen dat doen ( 35% versus 26% ).

•  Mensen uit de provincie Overijsel zijn het meest verknocht aan hun zonnebril, 44.4% heeft er bijna altijd 
een op zak.

Top 5 redenen om een zonnebril te dragen: 
  Bescherming tegen zonlicht / Uv-straling      84.2% 
  Goed zicht in de auto    71.5% 
  Het staat leuk   18.1% 
  Minder kans op rimpels 3% 
  Wallen verbergen na een avondje stappen  2.3%

 
Wanneer heeft men een zonnebril op zak?

  Als eraan gedacht wordt     97.7% 
  Als het lekker weer wordt    85.9% 
  Hij gaat standaard mee in de zomer   55.4% 
  Bijna altijd een zonnebril op zak  30.5%

 
Waar wordt een zonnebril bewaard?

  In de auto     37.9% 
  Thuis op een vaste plek    31.2% 
  In de tas   20.5% 
Ik heb geen vaste plek waar ik mijn zonnebril bewaar  10.4%

Het oog wil ook wat
•  Vooral vrouwen dragen een zonnebril omdat het leuk staat, 22.2% versus mannen met 14.3%.

•   54.3% van de Nederlanders vindt het er belachelijk uitzien als iemand een zonnebril draagt terwijl de zon 
niet schijnt. 

•  Bijna de helft van de Nederlanders vindt zichzelf niet knapper met een zonnebril (46%). 

•   Van de jongeren onder de 20 jaar zou 20% voor elke gelegenheid wel een andere zonnebril willen. Het 
landelijk gemiddelde is met 11.7% bijna de helft hiervan.

Groepen die een zonnebril dragen omdat het leuk staat:
  12 tot 20 jaar     70% 
  21 tot 30 jaar     37.5% 
  31 tot 40 jaar    20.8% 
  40 tot 55 jaar   13.8%
  55 tot 65 jaar  3.5% 
  65 jaar en ouder  2.9%

Zonnebril als statussymbool
•   Voor mannen is het dragen van een merkzonnebril belangrijker dan voor vrouwen. Een kwart (25.3%) van 

de mannen geeft aan het liefst een merkmontuur te dragen versus 13.9% van de vrouwen.

•   Met name in Groningen hecht men veel belang aan een merkmontuur, hier vindt precies een derde (33%) 
een merkmontuur belangrijk. Het landelijk gemiddelde ligt op 19.6%.

Deskundig
•  Wanneer een zonnebril niet goed zit, laat ruim de helft van de ondervraagden (57.8%) hem het liefst 

bijstellen door een expert. 

•  Het advies dat we krijgen over een zonnebril vinden we zeer belangrijk. 43.7% vindt het zelfs even 
belangrijk als een doktersadvies.  

Zonnebril ergernissen
•  De grootste ergernis van vrouwen is een bril die van je neus glijdt (41%). Mannen irriteren zich het meest 

aan vieze glazen (36%). 

Top 3 redenen om geen zonnebril te dragen:
  Ik vind een zonnebril niet prettig zitten  19.9% 
  Het steeds op- en afzetten vind ik vervelend  18.2%   
  Ik raak mijn zonnebril vaak kwijt  7.9% 

Top 5  ergernissen bij het dragen van een zonnebril:
  Vieze glazen    37.6% 
  Krassen op mijn bril   28.2% 
  Een bril die van mijn neus glijdt   27.9% 
  Klemmende pootjes of neusbrug  20.8% 
  De kwetsbaarheid van mijn bril  19.1%
 
Bron: Onderzoek uitgevoerd door Direct Research onder 1000 Nederlanders in opdracht van Pearle Opticiens in 2012. 

 
 
 


