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ZONNEBRILLEN	  SEIZOEN	  GEOPEND	  

Bij	  mooi	  weer	  hebben	  Nederlanders	  massaal	  een	  zonnebril	  op	  zak	  
	  

Soesterberg,	  maart	  2012	  –	  Zodra	  het	  lekker	  weer	  wordt	  neemt	  86procent	  van	  de	  Nederlanders	  zijn	  
zonnebril	  mee.	  Zonnebrillen	  worden	  gebruikt	  als	  fashionitem	  (18.1%),	  als	  middel	  om	  de	  kans	  op	  
rimpels	  te	  verkleinen	  (3%),	  of	  om	  wallen	  onder	  de	  ogen	  na	  een	  avondje	  doorzakken	  te	  verbergen	  
(2.3%).	  Maar	  de	  belangrijkste	  reden	  is	  de	  ogen	  beschermen	  tegen	  de	  zon	  en	  UV	  straling	  (84.2%).	  
Om	  zeker	  te	  zijn	  van	  een	  goede	  bescherming	  van	  de	  ogen,	  hecht	  men	  veel	  waarde	  aan	  deskundige	  
hulp	  bij	  de	  aanschaf	  van	  een	  nieuwe	  zonnebril.	  Bijna	  de	  helft	  van	  de	  Nederlanders	  (43.7%)	  geeft	  
aan	  het	  advies	  over	  een	  nieuwe	  zonnebril	  zelfs	  net	  zo	  belangrijk	  te	  vinden	  als	  een	  doktersadvies.	  	  

Goede	  bescherming	  
Sinds	  1995	  moeten	  alle	  zonnebrillen	  die	  op	  de	  Europese	  markt	  worden	  gebracht	  CE	  gemerkt	  zijn,	  dat	  
wil	  zeggen	  dat	  de	  zonnebril	  aan	  bepaalde	  Europese	  richtlijnen	  voldoet.	  Hoewel	  dit	  helpt	  om	  inzicht	  
te	  krijgen,	  blijft	  deskundige	  hulp	  belangrijk	  bij	  de	  aanschaf	  van	  een	  zonnebril.	  Kim	  Wensing,	  
optometrist	  Pearle	  Opticiens:	  “Veel	  mensen	  weten	  	  niet	  dat	  iedere	  zonnebril	  een	  norm	  toegekend	  
wordt.	  Die	  norm	  geeft	  aan	  welke	  hoeveelheid	  schadelijke	  UV	  gefilterd	  wordt	  en	  rangschikt	  de	  
zonnefilters	  in	  5	  categorieën	  (0,	  1,	  2,	  3,	  en	  4).	  Categorie	  0	  is	  geschikt	  bij	  bewolkt	  weer	  en	  4	  bij	  
‘buitengewone	  lichtsterkte’	  dus	  bijvoorbeeld	  tijdens	  de	  wintersport	  of	  in	  de	  felle	  zomerzon.”	  
	  
Het	  oog	  wil	  ook	  wat	  
Naast	  bescherming	  	  van	  de	  ogen	  is	  de	  zonnebril	  voor	  veel	  mensen	  een	  belangrijk	  accessoire.	  	  	  Voor	  
20	  procent	  van	  de	  Nederlanders	  is	  het	  feit	  dat	  een	  zonnebril	  leuk	  staat,	  reden	  om	  er	  een	  te	  dragen,	  
voor	  jonge	  mensen	  (onder	  de	  30	  jaar)	  is	  dat	  percentage	  zelfs	  ruim	  het	  dubbele	  met	  53	  procent.	  	  
Toch	  blijft	  functionaliteit	  een	  belangrijke	  rol	  spelen,	  een	  zonnebril	  dragen	  als	  de	  zon	  niet	  schijnt	  is	  
volgens	  54	  procent	  een	  belachelijk	  gezicht.	  
	  
Mannen	  hechten	  veel	  waarde	  aan	  merkmontuur	  
De	  merknaam	  van	  de	  bril	  weegt	  voor	  mannen	  zwaarder	  dan	  voor	  vrouwen.	  Een	  kwart	  (25.3%)	  van	  
de	  mannen	  geeft	  aan	  het	  liefst	  een	  merkmontuur	  dragen	  vs.	  13.9	  procent	  van	  de	  vrouwen.	  Voor	  
bijna	  70	  procent	  van	  de	  vrouwen	  is	  ‘staat	  de	  bril	  me	  goed’	  de	  belangrijkste	  reden	  om	  tot	  de	  aanschaf	  
over	  te	  gaan,	  bij	  mannen	  is	  dit	  61	  procent	  en	  voor	  jonge	  mensen	  is	  dat	  percentage	  met	  93	  procent	  
het	  hoogst.	  	  
	  
Schadelijk?	  
Merk	  en	  looks	  spelen	  dus	  een	  rol,	  maar	  de	  meeste	  mensen	  vinden	  een	  goede	  bescherming	  van	  de	  
ogen	  het	  belangrijkst.	  Een	  goede	  ontwikkeling,	  maar	  volgens	  Wensing	  zijn	  we	  er	  nog	  niet.	  “Dat	  we	  
de	  huid	  moeten	  beschermen	  tegen	  de	  zon	  weten	  we	  wel.	  Maar	  het	  besef	  dat	  we	  onze	  ogen	  niet	  
langdurig	  aan	  zonlicht	  moeten	  blootstellen	  heeft	  nog	  niet	  iedereen.	  Eén	  op	  de	  tien	  Nederlanders	  
draagt	  bijvoorbeeld	  nooit	  een	  zonnebril.	  Wanneer	  ogen	  langdurig	  zonder	  bescherming	  aan	  de	  zon	  



worden	  blootgesteld,	  kunnen	  UV-‐stralen	  de	  ooglens	  en	  het	  hoorn	  –	  en	  netvlies	  aantasten	  en	  deze	  
schade	  kan	  blijvend	  zijn.”	  	  
	  
Soorten	  en	  stijlen	  
Pearle	  heeft	  dit	  jaar	  voor	  de	  vierde	  	  keer	  een	  speciale	  Ray-‐Ban	  lijn	  in	  de	  collectie.	  Deze	  	  lijn	  is	  	  
exclusief	  bij	  Pearle	  verkrijgbaar,	  zowel	  in	  de	  winkels	  als	  	  online	  op	  pearle.nl.	  Naast	  Ray-‐Ban	  is	  er	  deze	  
zomer	  ook	  een	  ruime	  selectie	  	  brillen	  van	  modemerken	  als	  Michael	  Kors,	  Levi’s,	  Esprit	  en	  Frans	  
Molenaar.	  Omdat	  goede	  bescherming	  van	  de	  ogen	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  moet	  zijn,	  heeft	  
Pearle	  brillen	  in	  verschillende	  prijscategorieën,	  er	  zijn	  al	  zonnebrillen	  verkrijgbaar	  vanaf	  25,-‐	  euro.	  

Over	  Pearle	  
Pearle	  Opticiens	  is	  in	  Nederland	  marktleider	  in	  brillen	  en	  contactlenzen.	  Pearle	  heeft	  de	  meeste	  gediplomeerde	  
opticiens,	   contactlensspecialisten	   en	   optometristen	   in	   dienst.	   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	   270	   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	  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.	  

Bronnen:	  
• Onderzoek	  uitgevoerd	  door	  Panel	  Wizard	  	  in	  opdracht	  van	  Pearle	  Opticiens	  2011	  
• Onderzoek	  uitgevoerd	  door	  Direct	  Research	  in	  opdracht	  van	  Pearle	  Opticiens	  2011	  
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnebril	  
• www.pearle.nl	  
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Noot	  voor	  de	  redactie,	  niet	  voor	  publicatie.	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  om	  beeld	  van	  de	  SS2012	  zonnebrillencollectie	  van	  Pearle	  te	  downloaden	  
kunt	  u	  terecht	  op:	  www.thepressroom.nl/pearle	  	  
	  
Of	  neem	  contact	  op	  met:	  
Pearle	  Opticiens	  Benelux	  
Mieke	  Westerhuis	  
T:	  033	  469	  72	  14	  	  
E:	  mwesterhuis@pearle.nl	  	  
	  
Het	  PR	  Bureau	  
Eugenie	  La	  Haije	  
T:	  020	  670	  22	  32	  
E:	  eugenie@hetprbureau.nl	  
	  


