
12

WWW.CONSUMENTENBOND.NLCONSUMENTENGIDS OKTOBER 2011

Hoofdpijnexemplaren bij drogist, warenhuis en opticien

Leesbril op de gok
Ondeugdelijke leesbrillen zijn er te kust en te keur, 
of je nu voor confectie kiest of voor maatwerk. 
Maar wie met overleg te werk gaat en een beetje 
geluk heeft , koopt voor weinig geld een goede. 

Met het klimmen der jaren wordt de ooglens stugger. 
Daardoor wordt het voor de oogspieren steeds lastiger om 
de lens zo sterk te bollen dat hij een scherp beeld geeft 
van zaken op korte afstand, bijvoorbeeld drukletters. 
Een leesbril met bolle glazen buigt de lichtstralen een 
beetje naar elkaar toe, zodat de ooglens zich min-
der sterk hoeft te bollen. Samen geven ze een 
scherp beeld. 
Het stugger worden van de lens verraadt zich 
niet altijd direct door moeite met lezen. Soms kun 
je de krant goed lezen, maar merk je, als je hem uit 
hebt, dat je een tijdje onscherp in de verte blijft zien. De 
tijdens het lezen sterk gebolde lens heeft dan moeite zich 
te ontspannen en platter te worden. Je zou dan ten on-
rechte op zoek kunnen gaan naar een bril om in de verte 
te zien, terwijl ook in dit geval een leesbril nodig is.

Beschamend
Massa’s mensen kopen voor een paar euro een kant-en-
klare leesbril bij een drogist of  warenhuis. Krijgen zij 
een goede bril? Of  kunnen ze toch beter naar een opticien 
gaan, waar ze ten minste tien keer zo veel kwijt zijn voor 
een maatbril?
De aanschaf  van een leesbril is een gok, zo blijkt uit een 
uitgebreide test door de Consumentenbond. We kochten 
100 kant-en-klare leesbrillen bij Etos, Hema, Blokker, 
Kruidvat en Hans Anders. En een proefklant liet zich in 
totaal 16 brillen aanmeten bij 4 grote optiekketens. Ook 
bezocht de klant 4 DA-drogisten om Eyelove te proberen: 
‘de brillenwinkel in jouw winkel’. Resultaat: 19 kant-en-
klare, 7 aangemeten leesbrillen en een bril van Eyelove 
deugen niet. Dat is zeker voor de opticiens een bescha-
mende uitkomst. 
De kant-en-klare leesbrillen kosten gemiddeld €4,50. De 
prijs van de aangemeten brillen liep uiteen van €29 tot 
€109. Met allebei loop je kans op een hoofdpijnexemplaar. 
De sterkte van de glazen is het probleem niet. Die klopt, 
zowel bij de goedkope standaardleesbrillen als bij de dure 
aangemeten brillen. Bij de goedkope brillen komt de door 
ons gemeten sterkte overeen met de vermelding op de 
bril, bij de dure met die op de rekening. Wel weten niet 

alle opticiens de vereiste sterkte van een leesbril goed 
vast te stellen. Maar wat vooral niet deugt, is de plaats van 
het centrum van het glas en de afstand tussen de centra 
van beide glazen. Dat geldt zowel voor de standaard- als 
de dure aangemeten brillen. Tranende ogen, hoofdpijn, 
duizeligheid en dubbelzien kunnen het gevolg zijn. Zo 
kochten we 6 goedkope leesbrillen waarvan de centra van 
de glazen veel te ver uit elkaar staan; veel verder dan de 
62 mm die vaak op de verpakking is aangegeven en die 
overeenkomt met de pupilafstand van de meeste mensen. 
Bij één bril is de afstand tussen de centra volgens onze 
meting maar liefst 69 mm: 11% meer dan de vermelde 
62 mm. Dat is rampzalig voor mensen die een kleinere 
pupilafstand hebben, en bij sterke glazen. Bij 7 brillen 
klopt de afstand tussen de centra wel, maar zit die niet bij 
beide glazen even ver van de neus. Nog eens 11 vertonen 
hetzelfde verschijnsel, maar minder ernstig. Hoe sterker 

VAN DE AANGEMETEN BRILLEN 
DEUGDE BIJNA DE HELFT NIET
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de bril, des te belangrijker dat de afstand tussen de centra 
overeenkomt met de pupilafstand. Bij 8 brillen zit het cen-
trum van het ene glas hoger dan dat van het andere. Een 
paar brillen vertonen een combinatie van onjuiste afstand 
tussen de centra en centra op ongelijke hoogte. De dragers 
van deze brillen zijn niet te benijden.

Hoofdpijn
Van de 100 kant-en-klare leesbrillen – 20 per keten – verto-
nen er 19 onaanvaardbare fouten in de afstand tussen de 
centra en de hoogte van de centra. 
Kruidvat levert de meeste ondeugdelijke brillen: 9 van de 
20. De onderneming verklaart desgevraagd al een paar 
corrigerende maatregelen te hebben genomen en scher-
pere eisen te zullen stellen aan de producenten van de 
brillen. Bij zowel Etos als Hans Anders kochten we één 
exemplaar dat niet deugde. Blokker en Hema verkochten 

SLUIPEND BLIND 

‘Nu zo veel mensen hun leesbril bij een warenhuis of drogist kopen, worden ze niet 
meer gewaarschuwd voor een naderend glaucoom’, zegt Anton Verezen, voorzitter 
van de Nederlandse Optometristenvereniging. Een opticien en optometrist moeten 
de oogdruk  meten: een hoge oogdruk wijst op een verhoogde kans op glaucoom. 
Dit is een erfelijke, sluipende aandoening van de oogzenuw, die tijdig moet worden 
behandeld, wil zij niet uitmonden in blindheid. Meten opticiens de oogdruk? De op-
ticiens die wij bezochten in ieder geval niet, op één uitzondering na. Onze 53-jarige 
klant bezocht 16 vestigingen van 4 grote opticienketens. Een medewerker van zegge 
en schrijve één winkel keek naar tekenen van glaucoom, door de oogdruk te meten 
en uitgebreider onderzoek te doen. Dit was dan ook een optometrist. Optometristen 
worden onder meer grondig getraind in het herkennen van oogziekten. De opticiens 
meldden achteraf dat ze de oogdruk niet gemeten hebben omdat de klant lenzen 
droeg. Een slap excuus, want die doe je in 5 seconden uit.

ons elk 4 leesbrillen met fouten.
Denk niet dat je zulke hoofdpijnverwekkers gegarandeerd 
uit de weg gaat door een leesbril te laten aanmeten bij 
de opticien. Om te beginnen meten opticiens de vereiste 
sterkte van de glazen niet altijd goed. De – deskundige –
klant die voor ons onderzoek bij ze binnenliep, draagt nor-
maliter in het ene oog een contactlens om veraf  te kunnen 
zien en in het andere een contactlens voor dichtbij. Bij be-

ginnende leesklachten is dat een mooie oplossing, ook 
wel ‘monovision’ geheten. Nu wil ze een leesbril 

die het haar samen met de lenzen mogelijk 
maakt om met beide ogen dichtbij scherp te 
zien. Dat is comfortabel voor wie langer wil 

lezen, bijvoorbeeld ’s avonds in bed.
                      Allesbehalve een buitenissig verlangen, maar 

voor sommige opticiens toch te moeilijk. ‘We 
hebben de gegevens van de contactlenzen 

nodig’, zeggen ze. Onzin: die zijn in dit geval 
niet nodig om de sterkte van de glazen te bepalen. 

Ze zeggen: ‘doet u de lenzen een paar uur uit en kom 
dan terug, dan is de meting nauwkeuriger.’ Onzin: de bril 
moet over de contactlenzen worden gedragen. 
Nogal wat opticiens maten de benodigde sterkte van de 
glazen terwijl onze klant las met haar beide contactlenzen 
in en twee testglazen van dezelfde sterkte: +2, zoals de 
vuistregel aangeeft voor 53 jaar. Onzin: het ene glas moet 
minder sterk zijn dan het andere, omdat het ene oog al ge-
holpen wordt door een contactlens voor dichtbij zien. 
Op de voorzichtige suggestie van onze deskundige klant 
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dat de vereiste sterkte van de twee glazen misschien af-
zonderlijk moet worden vastgesteld, was het antwoord 
maar al te vaak ‘Ja, maar u leest toch altijd met twee ogen 
open?’. Hiermee laten deze opticiens overduidelijk blijken 
niet te begrijpen waar ze mee bezig zijn. 
De benodigde sterkte van de glazen wordt verder mede 
bepaald door de afstand waarop de klant wil lezen. Maar 
weinig opticiens vragen daarnaar. 

Gemakzucht
Ook maken de opticiens fouten met de centra van de gla-
zen. Ze meten de pupilafstand verkeerd of  de centra ko-
men op de verkeerde plaats terecht door verkeerd slijpen. 
De opticiens leverden samen 7 brillen af  met fouten, in 
verhouding bijna evenveel als de slechtst scorende leve-
rancier van kant-en-klaarbrillen, het Kruidvat.
Een paar opticiens maten de pupilafstand niet, maar han-
teerden een standaardafstand – net als de fabrikanten van 
goedkope leesbrillen. De meeste opticiens bepaalden de 
pupilafstand wel, meestal met een apparaat, soms met een 
liniaal. Zij zaten er algauw een paar millimeter naast. De 
uitkomsten liepen uiteen van 55 mm tot 64 mm, terwijl de 
pupillen van onze proefklant bij het lezen 57,5 mm uit el-
kaar staan. In bijna eenderde van de optiekzaken werd de 
hoogte van de centra niet afgetekend. Zij gaan voor het ge-
mak blijkbaar uit van een standaardhoogte, net als de fa-
brikanten van kant-en-klare leesbrillen. Eén bril vertoont 
een combinatie van een meet- en een slijpfout. De centra 
zitten zo hoog dat je er alleen goed door kunt kijken als je 
de lectuur boven je hoofd houdt (zie foto).
Wie een bril heeft die goed bevalt, kan hem bij een aan-
tal vestigingen van de DA-drogist laten namaken door 
Eyelove. Dat deden we bij twee DA-vestigingen, met goed 
resultaat. De afgeleverde brillen voldeden aan de eisen 
die we ook aan de kant-en-klare brillen stelden. Je kunt 
bij DA ook terecht met een brilrecept van de oogarts of  
optometrist. Prijs voor een leesbril: €49. Staat op een 
 brilrecept geen pupilafstand, dan meet een medewerker 
die. Dat lieten we in twee DA-fi lialen doen, met verontrus-
tend resultaat. 
De medewerker in het eerste fi  liaal vroeg de klant ‘in de 
verte’ te kijken zonder een punt te specifi ceren, wat wel 
nodig is. Bovendien verzuimde hij van de uitkomst 4 mm 

af  te trekken, zoals vereist voor een leesbril. Daarmee vol-
doet de bril niet aan de daarvoor geldende normen. 
Eyelove laat weten dat het aanpassen van de pupilafstand 
voor lezen de medewerkers niet is aangeleerd, dit om te 
voorkomen dat de glazen dikker worden dan nodig, uit 
een modieus oogpunt dus. 
De medewerker in het tweede fi liaal kwam uit op een 
pupilafstand van 16 mm, wat het computerprogramma 
voor de bestelling niet accepteerde. Hij pakte daarom het 
cursusboek erbij en... nam de waarde van het voorbeeld 

in het boek over: 60 mm. 
Het computerprogramma 
accepteerde dat, maar wij 
niet.
Naar aanleiding van onze 
kritiek laat Eyelove we-
ten de aanpassing van de 

pupilafstand voor een leesbril opnieuw onder de loep te 
zullen nemen. De fi rma gaat zich in het algemeen meer 
bezighouden met de deskundigheid van zijn medewerkers. 
Onze bevindingen bevestigen de noodzaak daarvan.

Tips voor aanschaf
Uit de testresultaten concluderen we dat je heel goed een 
goedkope standaardleesbril kunt proberen; die is al voor 
een paar euro te koop. Een paar tips. 
• Kant-en-klare leesbrillen zijn alleen geschikt voor wie 
normaal geen bril draagt. Een kant-en-klare leesbril kan 
worden gebruikt samen met contactlenzen. 
• Bij de meeste drogisten en warenhuizen hangt een lees-

45 jaar +1
47  jaar +1,5

50 jaar +2

60 jaar +2,5
boven 70 jaar +2,75 of +3

MAAR WEINIG OPTICIENS 
VROEGEN NAAR DE 
GEWENSTE LEESAFSTAND
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kaartje waarmee je de goede sterkte kunt bepalen. Soms 
is het even zoeken, zoals bij een fi liaal van Etos in Leiden 
waar we de testkaart samen met een spiegeltje op buik-
hoogte aantroffen. 
• Hoe ouder je bent, des te sterker, dat wil zeggen bol-
ler, de glazen moeten zijn. De sterkte van bolle glazen 
wordt uitgedrukt door een getal met een + ervoor. Wie 
op 30 cm afstand wil lezen, kan het tabelletje linksonder 
aanhouden als vuistregel voor de gewenste sterkte. Voor 
wie de leesbril op het puntje van de neus wil zetten (om 
eroverheen in de verte of  iemand aan te kijken) of  om op 
iets grotere afstand te gebruiken (bijvoorbeeld voor beeld-
schermwerk), volstaat een sterkte die 0,5 à 1 lager ligt dan 
die in het staatje.
• Vooral bij sterke glazen is het van belang dat de afstand 
tussen de centra van de glazen overeenkomt met de pupil-
afstand van de drager. Op veel brillen – maar niet op die 
van Hans Anders en de meeste van Etos – staat voor welke 
pupilafstand (PD) ze geschikt zijn. Om een idee te krijgen 
van je pupilafstand bij het lezen kun je iemand vragen 
tegenover je te gaan staan, zodanig dat zijn neus zich op 
35 cm van je ogen bevindt. Terwijl je naar zijn neus kijkt 
meet hij met een liniaal de afstand tussen het midden van 
de pupillen. 
• Als je een bril uitgevouwen op een vlakke ondergrond 
zet met de uiteinden van de poten naar beneden, moeten 
die allebei de ondergrond raken. In dat geval is het mon-
tuur recht. We vonden nogal wat scheve modellen en die 
kijken niet lekker. Zulke misvormingen kunnen het ge-
volg zijn van fabricagefouten, en ook van het vele passen 
in warenhuizen en drogisterijen. 
• Bij Hans Anders kun je de kant-en-klare leesbril laten 
aanpassen op je hoofd. Een goed idee, want hier vonden 
we 14 scheve tot zeer scheve monturen. Fabricagefouten, 
want deze brillen worden per 3 stuks verpakt en hangen 
niet los in een rek.
• Heb je voor het ene oog een sterker glas nodig dan voor 
het andere, dan kun je twee goedkope, (wel demontabele) 
leesbrillen kopen met de twee gewenste sterkten, een in-
strumentmakersschroevendraaier ter hand nemen en een 
glas uit de ene bril nemen en in de andere zetten.

• Wie astigmatisme heeft 
(een onregelmatige krom-
ming van hoornvlies of  
lens), en dus een cilinder-
glas nodig heeft, kan niet 
doe-het-zelven, maar zal 

zich een bril moeten laten aanmeten bij een opticien of  
optometrist. 
• En of  het nu om een goedkope leesbril gaat, een zelfge-
knutselde of  een leesbril van de opticien: wie last krijgt 
van tranende of  vermoeide ogen, een trekkend gevoel, 
dubbelzien, duizeligheid of  hoofdpijn: zet de bril af  en 
probeer een andere; of  ga terug naar de winkel. De ter-
mijn waarin je de brillen kunt terugbrengen varieert per 
keten. Bij Blokker kun je de bril een week proberen, bij 
de Hema 30 dagen. Bewaar wel alle toebehoren, anders 
neemt de winkel ’m niet terug.
• Merk je dat de leesbril ook op grotere afstand een goed 
beeld geeft, weersta dan de verleiding om hem de hele dag 
op te houden. Optometrist Anton Verezen: ‘Een kant-en-
klare leesbril is daarvoor ongeschikt. De glazen geven aan 
de rand vaak vervormingen. Je kunt je dan beter glazen 
laten aanmeten bij de opticien, bijvoorbeeld multifocale 
glazen met een wat sterker leesgedeelte.’ 
De Gezondgids van oktober 2011 bevat een artikel over 
multifocale brillen. 
• Leesbrillen zijn niet geschikt om mee auto te rijden. 
Behalve op de brillen van Hans Anders en de meeste van 
Etos staat er een waarschuwing van die strekking op de 
brillen, zoals voorgeschreven door Europese richtlijnen. 

DE PIN OP DE NEUS VAN IGZ

Het is de taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de sterkte van de 
glazen en de pupilafstand van kant-en-klare leesbrillen te controleren. De IGZ laat 
ons weten tot nu toe geen steekproeven te hebben genomen. Argument: kant-en-
klare leesbrillen leveren weinig gevaar op voor de gebruiker als ze tekortschieten. 
Maar als zij alarmerende meldingen ontvangt, komt de instantie in actie. 
Daarvoor is nu alle reden. De Consumentenbond heeft  op 100 kant-en-klare lees-
brillen 19 ondeugdelijke exemplaren aangetroff en, ten onrechte voorzien van het 
CE-vignet. De brillen voldoen niet aan Europese richtlijnen die behalve aan sterkte 
ook eisen stellen aan de juiste plaats van de centra in de glazen. 

ER WAREN NOGAL WAT 
SCHEVE MODELLEN EN DIE 
KIJKEN NIET LEKKER

Met dit apparaat 

worden de brilsterkte, 

de afstand tussen de 

centra van de glazen 

en de hoogte van de 

centra gemeten

AB
CD
EF
GH
IJ
KL
MN
O


