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OUDERS ONVOLDOENDE OP DE HOOGTE VAN EFFECT UV STRALING OP 

KINDEROGEN 

Slechts 4.7 % van de kinderen in Nederland heeft een zonnebril 

 

Soesterberg, maart 2012 – De meeste Nederlanders hebben één of meerdere zonnebrillen. Het 

percentage kinderen met een zonnebril daarentegen is met 4.7 procent schrikbarend laag. Zeker 

gezien het feit dat kinderogen de bescherming die een zonnebril biedt extra hard nodig hebben. 

“Dat we de huid, met name bij kinderen, goed moeten beschermen tegen de zon weten de meeste 

mensen wel. Maar het besef dat we de ogen niet langdurig aan zonlicht moeten blootstellen, 

heeft nog niet iedereen. Wanneer de 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.” aldus optometrist Kim Wensing. 

Bescherming 

Sinds 1995 moeten alle zonnebrillen die op de Europese markt verkocht worden, het CE keurmerk 

hebben. Dat wil zeggen dat de zonnebril aan bepaalde normen voldoet. Dit helpt de consument om 

een goede keuze te maken bij de aankoop van een zonnebril. Toch blijft deskundige hulp belangrijk 

bij de aanschaf van een zonnebril.  

 

Kim Wensing, optometrist Pearle: “Zeker in het geval van een zonnebril voor kinderen is goed advies 

van groot belang. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat als de glazen van de kinderzonnebril maar 

donker genoeg zijn, het wel goed zit met de bescherming. Maar de kleur van het glas zegt niks over 

de bescherming tegen schadelijke UV-straling. Een zonnebril met lichte glazen kan een betere 

bescherming hebben dan één met donkere glazen. Een zonnebril met donkere glazen met een lage 

UV-filter is zelfs extra schadelijk, want door de donkere glazen gaan de pupillen wijd open staan en 

wordt er extra veel UV-straling doorgelaten. Dit kan vooral schadelijk voor kinderen zijn omdat 

kinderogen niet zelf UV-straling tegenhouden. “ 

 

Om zeker te zijn van een goede bescherming, hecht men veel waarde aan professionele 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.  

Het oog wil ook wat 

Voor kleine kinderen is het misschien niet het allerbelangrijkste, voor 20 procent van de ouders is 

het feit dat een zonnebril leuk staat, een belangrijke reden om er eentje te dragen. Overigens hecht 

papa meer waarde aan het merk van de bril; een kwart (25.3%) van de mannen geeft aan het liefst 

een merkmontuur te dragen vs. 13.9 procent van de vrouwen. 

 

Soorten en stijlen 

De nieuwe collectie zonnebrillen voor kinderen is erg veelzijdig. Kim Wensing: ”We zien dat sommige 

zonnebrilmerken nu een kindervariant op de markt brengen van een volwassen model zonnebril. Op 



die manier kan het kind dus precies dezelfde zonnebril dragen als papa of mama. En voor kinderen 

die de voorkeur geven aan een bril die echt alleen voor kids beschikbaar is, hebben we zonnebrillen 

in alle kleuren van de regenboog.” 

 

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 meer dan 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 

enkele tientallen. 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: 
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• Onderzoek uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Pearle Opticiens 2011 

• www.pearle.nl 

• www.consumentengids.nl 
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