
 
 
Pearle Opticiens vraagt aandacht voor oogbescherming tijdens jaarwisseling 
Gratis vuurwerkbrillen uitgedeeld op 40 basisscholen 
  
Soesterberg, 13 december 2013 – Nog steeds lopen jaarlijks honderden mensen oogletsel op 
door vuurwerk. 2013 telde 264 oogletselslachtoffers. Bij een derde van hen was het oogletsel 
blijvend, voor sommigen resulteerde het letsel zelfs in blindheid. De helft van de slachtoffers is 
kind. Om het belang van oogbescherming tijdens de jaarwisseling onder de aandacht te 
brengen bij kinderen en ouders, deelt Pearle op een veertigtal scholen door heel het land gratis 
vuurwerkbrillen uit. Daarnaast kunnen mensen de laatste weken van dit jaar kosteloos een 
vuurwerkbril afhalen bij een Pearle-winkel. De actie loopt tot en met 31 december en geldt 
zolang de voorraad strekt.  
 
Aftrap regionale uitdeelactie 
Als aftrap van de actie werden vandaag bij openbare basisschool de Startbaan in Soesterberg de 
eerste 150 vuurwerkbrillen weggegeven. Herron van der Sluis, verkoopdirecteur bij Pearle Opticiens 
en Marc Asselbergs van de Nationale Campagne Vuurwerkbril deelden de brillen persoonlijk uit. Van 
der Sluis licht toe: “Pearle Opticiens maakt zich al enige tijd hard voor oogveiligheid in het algemeen. 
Daartoe behoort zeker ook oogbescherming tijdens het kijken naar vuurwerk. Het is belangrijk om 
kinderen bewust te maken van dit onderwerp.” 	  
 
Versterken landelijk initiatief 
In november werd de start van de Nationale Campagne Vuurwerkbril al aangekondigd. “Teveel 
kinderen raken tijdens Oud & Nieuw nog gewond aan hun ogen door vuurwerk. Daarom kunnen we 
niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is om een vuurwerkbril op te zetten, zowel als je zelf 
vuurwerk afsteekt als dat je ernaar gaat kijken”, zegt Asselbergs. Pearle haakt op de campagne aan 
door op basisscholen in heel Nederland vuurwerkbrillen uit te delen. 
 
De vuurwerkbril is tot en met 31 december gratis af te halen bij de winkels van Pearle, zolang de 
voorraad strekt. Op www.pearle.nl staat meer informatie over waar de dichtstbijzijnde Pearle-winkel is 
gevestigd. 
 
Over Pearle 
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle staat voor deskundige 
oogzorg, voor iedereen bereikbaar. Pearle heeft meer dan 290 winkels en daarbinnen enkele 
tientallen optometriepraktijken. Meer info: www.pearle.nl 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie over de actie van Pearle Opticiens neemt u contact op met Maartje van den 

Heuvel, 020-543 76 00 of via mvdheuvel@porternovelli.nl.  

 

Voor meer informatie over de Nationale Campagne Vuurwerkbril of een interview met een oogarts of 

vuurwerkslachtoffer neemt u contact op met Maaike van Zuilen, 06 - 45 63 21 17 of via 

maaike@philogirl.nl. 

 

 

 

	  

	  


