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GOEDE ZONNEBRIL VOORKOMT SCHADE AAN KINDEROGEN

Soesterberg – 12 mei 2016 - Vrijwel alle ouders zetten een zonnebril op als ze naar buiten gaan, maar hoe 

vaak zie je kinderen er niet zonder zonnebril achteraan lopen? Zonder zonnebril naar buiten gaan, vormt 

echter een groot risico voor de kinderogen. De ooglens van een kind bevat namelijk minder pigment en de 

pupillen van kinderen zijn wijder en groter dan die van volwassenen. Hierdoor valt er meer schadelijk UV-

licht in het oog. 

En hoe jonger het kind, des te kwetsbaarder de ogen. Daarom is het heel belangrijk dat kinderen vanaf jonge 

leeftijd wennen aan het dragen van een zonnebril. De schade die kinderogen oplopen, is niet direct merk-

baar, maar kan op latere leeftijd het verschil maken tussen goed en slecht zien. Ook  op bewolkte dagen is 

een goede zonnebril onmisbaar, want ook als de zon niet schijnt is de UV-straling tussen 12.00 en 15.00 uur 

hoog. 

Goede kinderzonnebrillen voor een goede prijs, die precies passen 

Pearle heeft een uitgebreide collectie zonnebrillen voor kinderen, geheel volgens de laatste trends. 

De zonnebrillen zijn verkrijgbaar vanaf 9 euro en bieden 100% UV-bescherming (categorie 3). Bij Pearle ben je 

er zeker van dat de zonnebril door een gediplomeerde opticien precies wordt afgepast op maat van het gezicht 

van je kind. Dit voorkomt dat schadelijk zonlicht langs de zonnebril in het oog van het kind komt. 

Jon Hoogendoorn, optometrist bij Pearle Opticiens: “Ga je naar buiten met je kinderen? Doe dan niet alleen 

zelf een goede zonnebril op, maar zet ook je kinderen een goede én passende zonnebril op. Wij zorgen dat de 

zonnebril precies past op het gezicht van je kind. Als je een zonnebril koopt in een kledingwinkel of warenhuis, 

is dit niet zo en hierdoor kan er nog steeds schadelijk UV-licht in het oog van je kind vallen.”



Welke zonnebrillenlooks zijn er voor de kleine dames en heren? 

De collectie kinderzonnebrillen is samengesteld volgens de laatste trends:

• Modellen geïnspireerd op de iconische Wayfarer en pilotenbril - voor een stoere look

• Helemaal van nu met transparante monturen, gekleurde glazen en spiegelglazen

• Opvallende grafische prints in knalkleuren 

Weetjes over kinderogen en zonnebrillen

1. Hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder de ogen: de pupillen van kinderen zijn groter en wijder en hun 

ooglens bevat minder pigment.

2. Kinderogen moeten nog tot wel 90 jaar mee en dat is 3 tot 4 keer zolang als hun ouders en 8x zolang 

als hun opa’s en oma’s. Teveel zonlicht = permanente schade. Het kind heeft hier niet direct last van, 

maar merkt dit pas op latere leeftijd. Goed voor je ogen zorgen op jonge leeftijd kan het verschil maken 

tussen goed of slecht zien op latere leeftijd. 

3. Kinderen met blonde haren en blauwe ogen zijn gevoeliger voor zonlicht dan kinderen met donkere 

haren en bruine ogen.

4. Ook op bewolkte dagen is de UV-straling in de zomer tussen 12.00 en 15.00 uur hoog – ook dan is een 

zonnebril nodig!
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Beeldmateriaal is te downloaden via https://www.pearle.nl/persberichten/201605-kinderzonnebrillen 

Wil je meer weten over de nieuwe zonnebrillen voor kinderen of een winactie opzetten voor jouw lezers? Neem 

dan contact op met Esmee Blom, senior brand manager Pearle Opticiens: 

M: 06 27 04 74 89

E: eblom@pearle.nl

Over Pearle

Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle biedt het meest brede assorti-

ment glazen, monturen, contactlenzen en zonnebrillen. Pearle staat voor deskundige oogzorg, voor iedereen 

betaalbaar. Pearle is lid van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven), de branche- en werkgeversorga-

nisatie van de optiekbranche. In 2015 is Pearle Opticiens voor de 5e keer verkozen tot Beste Winkelketen in de 

categorie Optiek. Meer informatie: www.pearle.nl.  


