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Soesterberg, 25 november 2013 - De helft van de Nederlanders heeft nog nooit een oogmeting gehad. Van de 
mensen die dit wel eens hebben laten doen, geeft een overgrote meerderheid aan de oogmeting een jaar of langer 
geleden te hebben gehad (62%). Dat Nederlanders de zorg voor hun zicht verwaarlozen is opmerkelijk, aangezien een 
ruime meerderheid (70%) het (zeer) belangrijk vindt om zijn ogen jaarlijks te laten meten. Dit blijkt uit een onderzoek 
van Pearle Opticiens in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) onder 1.000 Nederlanders in het kader 
van de Oogmeetweken. Het advies van Pearle Opticiens aan bril- en lensdragers is om jaarlijks een oogmeting te 
laten doen. Zo kunnen eventuele oogproblemen tijdig worden geconstateerd en opgelost. De Oogmeetweken worden 
vanaf 2 december gehouden en Pearle nodigt iedereen uit om langs te komen voor een gratis oogmeting.

Wintertijd: slecht zien in verkeer
Dat oogmetingen wel degelijk relevant zijn, blijkt ook uit andere uitkomsten. Want slecht zicht kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals 
bijvoorbeeld in het verkeer. Eén op de drie (35%) ondervraagden heeft sinds het ingaan van de wintertijd moeite met zien van verkeer 
op de weg. Nog eens een kwart (26%) van hen ziet wel eens een verkeersbord over het hoofd. “Scherp zich in het verkeer is zeer be-
langrijk. Zeker ook wanneer het ’s winters later licht en eerder donker wordt, is het heel belangrijk om goed te kunnen zien. Dat draagt 
bij aan de veiligheid in het verkeer”, aldus Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. “Een aanmoediging richting verkeersdeelne-
mers om jaarlijks een oogmeting te doen juichen wij toe.”

Onbekend maakt onbemind
Het advies van opticiens voor bril- en lensdragers is om jaarlijks een oogmeting te laten doen. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat 
het zicht verslechtert, zonder dat iemand er erg in heeft, . Maar liefst zeven op de tien vinden het dan ook belangrijk om regelmatig 
een oogmeting te laten doen. Toch is het een minderheid (30%) die dit daadwerkelijk jaarlijks laat doen. Vrouwen ondergaan vaker 
een oogmeting (59%) dan mannen (44%). Meest genoemde redenen om dit niet jaarlijks te laten doen zijn dat ‘de ogen niet zo snel 
achteruit zullen gaan (34%)’ of ‘niet bekend is met dit advies’ (29%). Ook worden andere redenen genoemd (17%) zoals dat men geen 
klachten heeft, men alleen een oogmeting laat doen als het tijd is voor een nieuwe bril of omdat men bang is dat de oogmeting niet 
wordt vergoed door de verzekeraar.

Misverstand: betalen voor de oogmeting
Er bestaan nog altijd misverstanden over of er moet worden betaald voor een oogmeting bij de opticien. Ruim één op de tien (14%) 
denkt dat dat zo is. Eén op de vijf geeft zelfs aan vaker de ogen te laten meten wanneer dit kosteloos kan. “Dat er nog steeds Ned-
erlanders zijn die denken dat moet worden betaald voor een oogmeting of die dit zelfs zien als een drempel om optimaal aandacht aan 
de eigen ooggezondheid te geven, vinden wij verbazingwekkend. Bij Pearle is de oogmeting onderdeel van de service. Ook tijdens de 
Oogmeetweken kan iedereen binnenlopen bij onze winkels voor een gratis oogmeting”, zegt Herron van der Sluis, verkoopdirecteur bij 
Pearle Opticiens.

Over Pearle
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle staat voor deskundige oogzorg, voor iedereen bereik-
baar. Pearle heeft meer dan 290 filialen en daarbinnen enkele tientallen optometriepraktijken. Meer info: www.pearle.nl

Over Veilig Verkeer Nederland 
VVN is een vereniging die zich inzet voor verkeersveiligheid. VVN richt zich voor het realiseren van haar doelstellingen met name op 
bewustwording en gedragsverandering van mensen. Wij betrekken, met behulp van een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, burg-
ers, woonachtig in buurten en wijken bij diverse, ook door hen gesignaleerde, verkeersvraagstukken. VVN geeft mensen via het 
Meldpunt Veilig Verkeer een instrument in handen waarmee zij zelf verkeersonveiligheid kunnen signaleren. Daarbij gaat 50% van de 
binnenkomende meldingen over infrastructuur terwijl de andere helft over gedrag gaat. Wij richten ons via scholen op de educatie van 
kinderen en jongeren. We helpen hen en ook de kwetsbaardere oudere, om veilig hun weg te vinden in een toenemende complexe 
verkeersomgeving. Het ligt voor de hand dat wij samenwerking zoeken met instellingen en bedrijven die onze waarden en doelen delen. 
Wij verbinden ons aan instellingen en bedrijven op basis van ideeën en initiatieven die de betrokkenheid van burgers/ bewoners bij 
verkeersveiligheid ondersteunen.


