
  

 

 

Factsheet onderzoeksresultaten 
 

1 Wie signaleert de behoefte aan een bril bij kinderen?     

1 Het kind zelf (52,8%)  

2 Schoolarts (16,9%)  

3 Docent (10,8%)  

4 Ouders (6,7%) 

 

2 Wie is er volgens ouders verantwoordelijk voor het opsporen van slecht zicht bij kinderen? 

1  Ouders (74,3%) 

2  Schoolarts (10,5%) 

3  Docent (4,2%) 

4  Het kind zelf (2,4%) 

 

3 Bij wie laten ouders de ogen van hun kind meten? 

1 Oogarts (70,6%)  

2 Opticien (65,6%)  

3 Schoolarts (33,7%)  

4 Optometrist (31,2%) 

 

4 Wanneer zijn de kinderogen voor het laatst gemeten? 

1  De ogen van mijn kind zijn nooit gemeten (31,5 %) 

2  Ongeveer een halfjaar geleden (22,8%) 

3  Meer dan twee jaar geleden (13.3%)  

4  Ongeveer een maand geleden (11,3%) 

5  Ongeveer een jaar geleden (11,1%) 

6  Meer dan een jaar geleden (10,1%) 

 

5 Zo zorgen ouders ervoor dat hun kind veilig aan het verkeer deelneemt: 

1  Ik leer mijn kind de belangrijke verkeersregels en leg gevaarlijke verkeerssituaties uit (79,7%). 

2  Ik of iemand anders begeleid mijn kind naar school (56,6%). 

3  Ik zoek de veiligste route uit voor mijn kind, ook al is dat een stukje om (41,6%). 

4  Ik zet hulpmiddelen in om ervoor te zorgen dat mijn kind veilig de weg op gaat (fietshelmpje 

/ fluorescerende kleding fietsvlaggetje) (28,9%). 

5  Ik laat de ogen van mijn kind periodiek testen (10,0%). 

 

6 Een kind met een bril wordt gezien als: 

1  Intelligent /wijs (32,1%) 

2  Grappig (24,8%) 

3  Hip / modern (4,6%) 

4  Serieus (18,1%) 

5  Eerlijk (13,5%) 

 



  

 

Opvallende resultaten uit het onderzoek: 

 

Van de ondervraagden vindt 69,3% dat er meer aandacht moet komen voor goed zicht in het 

verkeer bij kinderen.  

 

70,5% is er op dit moment niet van overtuigd dat zijn kind optimaal ziet. 29,5% is hier wel van 

overtuigd. Bijna een kwart van de Nederlandse ouders (22,4%) weet niet of hun kind wel goed ziet. 

 

Wanneer kinderen niet goed zien, geven zij dit in 52,8% van de gevallen zelf aan. In grote steden ligt 

dit percentage met 75,0% bijna een kwart hoger.  

 

Brildragende ouders blijken slecht zicht bij hun kind niet veel sneller te signaleren dan ouders die 

geen bril dragen. 

 

Bij 44,1% van de Nederlanders is het beeld van kinderen die een bril dragen in de afgelopen 20 jaar 

positief veranderd. 

 

Bijna de helft (48,3%) van de kinderen vindt het leuk om een bril te dragen. 29.2% van de kinderen 

vindt het niet leuk om een bril te dragen. 

 

Wanneer ouders niet goed weten of hun kind optimaal ziet, dan komt dit in veel gevallen omdat dit 

niet in hun systeem zit (15,7%). Ook geven ze aan dat ze niet goed weten waar ze terecht kunnen 

(9,8%) en waarop ze moeten letten (7,8%). 

 

 

 


