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EEN DERDE KINDEROGEN NOOIT GEMETEN 

Pearle Opticiens en Veilig Verkeer Nederland: zicht kinderen onderbelicht 

thema 

 

Soesterberg, 13 augustus 2012 – Vandaag beginnen de basisscholen in Zuid-Nederland weer. Een 

uitgelezen moment om ouders alert te maken op het belang van goed zicht bij kinderen in het 

verkeer. Dat hier reden toe is blijkt uit onderzoek van Pearle Opticiens in samenwerking met Veilig 

Verkeer Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd onder 750 Nederlandse ouders met kinderen in de 

leeftijd van 6 tot 12 jaar, wijst uit dat zicht bij kinderen een onderbelicht thema is. Bijna een kwart 

van de ouders (23%) heeft geen idee wat de status is van het zicht van hun kind en bij een derde 

van de kinderen zijn de ogen nooit gemeten. 

 

Het gebit van kinderen wordt in de meeste gevallen twee keer per jaar gecontroleerd. Het met 

regelmaat controleren van de ogen zit minder in het systeem van Nederlandse ouders. Zo komt uit 

het onderzoek naar voren dat het voor veel kinderen (54%) meer dan een jaar geleden is dat hun 

zichtvermogen werd getest.  

 

Kind vaak zelf verantwoordelijk 

Hoewel driekwart van de ouders (74%) zichzelf primair verantwoordelijk houdt voor het ontdekken 

van slecht zicht bij hun kind, blijkt de realiteit anders. Wanneer een kind slecht ziet, wordt dit in de 

meeste gevallen opgemerkt door het kind zelf (53%), gevolgd door de schoolarts (17%) en de docent 

(11%). Ouders vallen met 7 procent zelfs buiten deze top drie. Als reden voor het niet met regelmaat 

meten van het zicht, geven ouders aan dat dit niet in hun systeem zit (16%) en dat zij niet weten 

waar zij terecht kunnen (10%).  

“Ouders zijn nog onvoldoende op de hoogte van hoe zij zichtproblemen kunnen opsporen bij hun 

kind”, vertelt Kim Wensing, optometrist bij Pearle Opticiens. “Zeker voor schoolgaande kinderen is 

het belangrijk dat ouders een oogje in het zeil houden. Op jonge leeftijd, verandert het lichaam 

voortdurend, zo ook de sterkte van het oog. Merk je als ouder dat je kind het hoofd schuin houdt 

tijdens het lezen, of soms met zijn of haar ogen knijpt? Dan is een oogmeting op korte termijn aan te 

raden. Ook wanneer er geen klachten zijn adviseert Pearle om kinderogen minimaal één keer per 

jaar te laten controleren. Kinderen onder de zes jaar kunnen daarvoor terecht bij een oogarts of een 

orthoptist. Vanaf zes jaar kunnen kinderen voor een oogmeting terecht bij een optometrist en vanaf 

twaalf jaar bij een opticien.”  

 

Meer voorlichting 

“Goed zicht is belangrijk, juist in het verkeer”, vertelt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. 

“We hebben om die reden al een jarenlange samenwerking met Pearle Opticiens. Van de 

Nederlandse ouders vindt 69 procent dat er meer voorlichting mag komen over kinderen en goed 

zicht. We vinden de actie van Pearle dan ook een waardevolle aanvulling op onze jaarlijkse ‘De 

scholen zijn weer begonnen’ campagne”.   



 

Opvallende verkeersborden in Den Bosch 

Om zicht bij kinderen in het verkeer onder de aandacht te brengen, liet Pearle Opticiens vandaag de 

fietspadborden rond basisscholen in Den Bosch extra opvallen. Den Bosch maakt deel uit van de 

eerste regio waar de basisscholen weer van start gaan. Nederlanders gebruiken verschillende 

methoden om hun kind veilig op weg te sturen. 80 procent doet dit door hun kind de belangrijkste 

verkeersregels uit te leggen, 57 procent zorgt voor begeleiding onderweg en nog eens 42 procent 

zoekt naar de veiligste route ook al is deze een stukje om. Met de actie in Den Bosch wil Pearle 

zowel ouders als kinderen bewust maken van het feit dat het niet alleen belangrijk is om goed 

zichtbaar te zijn in het verkeer, maar dat het vrijwel net zo belangrijk is dat je zelf óók goed ziet. 

Voor meer informatie over goed zicht bij kinderen kunnen ouders terecht op: 

www.pearle.nl/goedzichtbijkinderen.  

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 meer dan 280 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 heeft Pearle enkele tientallen optometriepraktijken. 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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Voor meer informatie, een uitgebreid factsheet met onderzoeksresultaten en beeldmateriaal, kunt u 

terecht op: www.thepressroom.nl/pearle  
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