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COLOFON
See Magazine is een uitgave van je vakopticien in samenwerking met Hoya Lens Belgium. Niets uit dit magazine mag worden gebruikt, 
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Het moderne leven raast voorbij als 
een sneltrein. Nieuwe technologieën, 
drukkere wegen en een overdaad aan 
visuele prikkels die onze ogen meer 
dan ooit vermoeien. Herken je die druk 
achter je ogen na een lange dag? Heb je 
wel eens last van hoofdpijn bij het kijken 
naar een scherm? Het zijn mogelijke 
symptomen van ons gewijzigde kijkgedrag. 

De drukte van ons moderne leven doet ons soms 
vergeten dat er buiten een wondere wereld vol kleur en 
kleine verrassingen wacht om opgemerkt te worden. 
We nemen ‘zien’ als vanzelfsprekend aan, waardoor 
we die verwondering gemakkelijk kwijt zijn.

In deze nieuwe editie van See Magazine vind je 
tal van interessante artikels om jou verder te 
inspireren en opnieuw ‘bewust’ te kijken. Want zien 
is geen vanzelfsprekendheid, het is een voorrecht. 

Eentje om te koesteren. Draag dus zorg voor je 
ogen, want ze dragen bij aan jouw geluk. Zonder 
zou je niet langer in de ogen van je geliefde kunnen 
kijken. Zonder zou je geen kleuren meer kunnen 
zien. De blauwe lucht, de ondergaande zon, de mooie 
bladeren aan de bomen,… Je zou ze missen.

Geef het beste aan je ogen en kies voor de kwalitatieve 
bescherming en het extra kijkcomfort van onze 
speciale brillenglazen en coatings. Bij ons kom je 
voor een bril die optimale prestaties biedt, ook op 
lange termijn, waardoor je niets van het leven moet 
missen. Wij voorzien in een heldere blik voor elke 
leeftijd, elke levensfase en elke levensstijl.

Heb je nog vragen? Spring dan gerust eens 
binnen in onze optiekzaak voor deskundig advies 
op jouw maat. Want zien is ook inzien!

Tot snel!
 Francis Michiels
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Het oog vangt licht op 
uit de omgeving. Dat 
licht valt binnen via 

de pupil en komt terecht op 
de lens. Van hieruit wordt 
het licht geprojecteerd op 
het netvlies dat achterin het 
oog zit. Op het netvlies zitten 
miljoenen lichtgevoelige 
cellen die het licht 
registreren. De elektrische 
signalen gaan via de 
oogzenuw naar de hersenen. 
Deze zetten de signalen 
om in bewuste beelden. We 
zien dus pas echt iets zodra 
onze hersenen de signalen 
interpreteren.

IRIS REGELT HET LICHT
Je iris en pupil regelen de 
hoeveelheid licht die in je 
oog binnenkomt. Bij te veel 
licht is er overbelichting en 
zie je niets. Je iris zorgt er 
dan voor dat de pupil kleiner 
wordt om minder licht tot 
je oog toe te laten. Als je je 
in een donkere omgeving 
bevindt, wordt je pupil juist 

zo groot mogelijk, om zoveel 
mogelijk licht op te vangen.

HOEVEELHEID UV-LICHT 
DAT WE AANKUNNEN IS 
BEPERKT
Wist je dat iedereen een 
persoonlijk zonnekapitaal 
heeft? Dat is de hoeveelheid 
weerstand die je hebt tegen 
de zon. Elke keer dat we 
onze ogen blootstellen aan 
zonlicht gaat er iets af van 
dat zonnekapitaal. De teller 
begint te lopen op je eerste 
levensdag. Hoe groot je 
persoonlijke zonnekapitaal 
is, hangt af van je huid- 
en ogentype. Bleke types 
kunnen niet goed tegen de 
zon en vragen om extra 
bescherming. Bovendien 
leven we gemiddeld langer 
dan vroeger. Daarom is 
het belangrijk om jezelf en 
je kinderen van jongs af 
te beschermen tegen het 
zonlicht. Je ogen moeten 
immers nog lang meegaan 
zonder kwaaltjes!  

Het oog uitgelicht

De spiegel van de ziel
Onze ogen vangen licht op en geven ons de mogelijkheid betekenis 
te geven aan de wereld. Zonder licht zouden ze dus niets kunnen 

waarnemen. Maar hoe werkt dat nu?

Wist je dat?  
Alles wat we zien, wordt ondersteboven 
en verkleind geprojecteerd op ons 
netvlies. Onze hersenen zetten het 
beeld weer recht.

6. Pupil              5. Iris

Te veel licht:
Het hoornvlies van je ogen kan beschadigd 

raken door een teveel aan licht. Zoals wanneer 
je rechtstreeks in de zon kijkt, of wanneer 
je zonder degelijke zonnebril gaat skiën en 

(tijdelijk) sneeuwblind raakt. Bij sneeuw blindheid 
krijg je last van tranende en rode, branderige ogen. 

 
Te weinig licht:
Een boek lezen bij weinig licht mag dan geen blijvende 
schade toebrengen aan je ogen, het is wel een pak 
vermoeiender omdat je minder contrast ziet. Je ogen 
kunnen ervan gaan tranen of net uitdrogen en je kan er 
hoofdpijn van krijgen. 
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1. Netvlies 
op ons netvlies zitten licht-
gevoelige cellen: kegeltjes en 
staafjes. De kegeltjes laten ons 
details, contrast en kleur zien. 
De staafjes helpen ons te zien 
in de duisternis.

2. Oogzenuw 
verbindt het oog met 

de hersenen. Onze 
hersenen gaan de 
prikkels omzetten 
in beelden.

3. Ooglens 
zit voorin het oog. Het licht 
komt binnen via onze pupil 
en valt op de lens.

4. Hoornvlies 
de doorzichtige laag die de 
buitenkant van het oog omspant.
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Inzicht begint bij goed zicht

Een goeie bril is de eerste stap naar een 
betekenisvoller leven. En die stap neem je best 
bij ons als vakopticien. Wij hechten waarde aan 
goed zien, met kwalitatieve en comfortabele 
brillen volledig op maat.

Bij Optiek Michiels krijgen je ogen wat ze 
verdienen. Onze brillen zijn het resultaat 
van pure vakkennis in combinatie met zorg 

voor jouw zicht. Jouw kijkplezier en comfort staan 
voorop, met een bril die we perfect afstellen 
op de noden van jouw ogen. Ons geheim? Een 
loepzuiver en professioneel 
glasontwerp, een sterke 
hoogtechnologische 
coating en een montuur 
dat jou doet stralen. 

METEN, PASSEN EN BIJREGELEN
Eerst meten we je ogen zorgvuldig op met 
behulp van professionele meetapparatuur. 
Zo bepalen we welke glazen het best geschikt 
zijn voor jouw ogen. Dan helpen we je kiezen 
uit ons ruim assortiment monturen. Hierin 
vind je ongetwijfeld je favoriete stijl terug. 
Wij letten erop dat het montuur van je keuze 
perfect past bij je ogen en je gezicht. Als je 
de bril komt afhalen, regelen we het montuur 
bij zodat je bril als gegoten zit. Zo koop je een 
bril die tot in het kleinste detail aansluit bij 
jouw zicht en jouw persoonlijkheid. 

MET PRECISIE ONTWORPEN
De brillenglazen die we voor jou bestellen 
zijn heel precies afgestemd op jouw zicht. Ze 
worden speciaal voor jou vervaardigd. Zoals 
bij topglazenfabrikant HOYA: knappe staaltjes 
van technologie, maatwerk en innovatie. Als 
je door deze glazen kijkt, zie je alles op een 
natuurlijke manier haarscherp. Dat is de 
verdienste van kwaliteitsglazen: je vergeet 
dat je een bril draagt.
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LAAT JE NIET VERBLINDEN
Naast de kwaliteit van het glas en het montuur 
kan je ook kiezen tussen vernieuwende 
coatings die je ogen beschermen tegen 
overmatig of verblindend licht, zoals dat van de 
zon, koplampen of van je computer. Daarmee 
vergroot je je kijkcomfort en draag je optimaal 
zorg voor je ogen. 

PRODUCT, ADVIES EN SERVICE
Bij ons doe je meer dan een bril kopen. Ook na 
je aankoop kan je rekenen op ons deskundig 
advies en onze service. We staan je met raad 
en daad bij als je vragen hebt, of wanneer er 
iets mis is met je bril. Kom zeker langs om je 
ogen en je bril te laten nakijken, want goed 
zien is voor ons geen detail. Het is een must!  

Keep an  
eye on 

 your eyes

Scan de QR-code 
en bezoek onze 

website.

Bij ons, vind je brillen in 
allerlei verschillende kleuren.

En ook allerlei verschillende 
vormen en materialen.
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Laat kleur je 
verwonderen
Zonder licht, geen zicht. Dat las je al op 
pagina 3 van dit magazine. Het spreekt voor 
zich dat we zonder licht ook geen kleuren 
kunnen onderscheiden. Wist je dat kleuren zien 
heel persoonlijk is? En dat het je hersenen zijn 
die beslissen welke kleur je ziet?

WELKE KLEUREN KUNNEN WIJ ZIEN? 
Isaac Newton liet een bundel zonlicht door een 
glazen prisma schijnen en door de breking van 
het licht zag hij een opeenvolging van 7 kleuren: 

rood, oranje, geel, groen, 
blauw, indigo en violet. Dat 

noemde hij als eerste het 
spectrum.

ELKE KLEUR EEN APARTE GOLFLENGTE
Kleur is de indruk die het oog krijgt van lichtstralen 
die op een voorwerp vallen en vervolgens 
terugkaatsen. Een oppervlak dat alle golf engten 
volledig absorbeert, wordt zwart genoemd. Een 
voorwerp dat alle golfengten volledig weerkaatst, 
noemen we wit. Elke kleur heeft haar eigen 
golfengte uitgedrukt in nanometer.

KLEUR IS SUBJECTIEF
Kleur op zich bestaat eigenlijk niet. Het zijn 

verschillende golfengtes van licht waar de 
hersenen vanuit hun ervaring een naam 

aan geven. De perceptie van kleur 
hangt verder ook af van je leeftijd, de 
context, je cultuur en geslacht.  

UV-STRALEN VAN DE ZON
Het grootste deel van de zonne-

energie bestaat uit zichtbaar 
en onzichtbaar licht zoals 
infrarood en ultraviolet. Dat 
UV-licht is heel agressief, 
vooral UV-B en UV-C. De 

dampkring beschermt ons 
tegen het grootste deel van die 

schadelijke stralen, maar houdt 
niet alles tegen. Daarom is 
het aangeraden om jouw 
ogen net als je huid steeds 
goed te beschermen.

Color can speak 
to the soul in 
a thousand 

different ways

Sir Isaac Newton
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GOED BESCHERMD MITS DE JUISTE BRIL STEEDS STRAFFERE LAMPEN

Kunstmatig lichtZonlicht

Naast het natuurlijk zonlicht heeft de mensheid allerlei eigen  
vormen van kunstlicht uitgevonden, zoals kaarsen of gloeilampen. 
Intussen worden kunstmatige licht bronnen steeds performanter, 
zoals het felle licht van ledlampen of de blauwe xenonlampen in de 
koplampen van moderne wagens. 

EXTRA KIJKCOMFORT IN HET 
VERKEER
Voor wie veel onderweg is, 
zijn EnRoute glazen een echte 
meerwaarde. Ze zorgen voor 
een aanzienlijke vermindering 
van de verblinding door de 
koplampen van tegenliggers en de 
schittering van fel licht zoals de 
straatverlichting. Ze zorgen voor 
extra kijkcomfort ś nachts én bij 
slechte weersomstandigheden overdag, zoals bij weinig licht,  
mist en regen!

BLAUW LICHT VAN SCHERMEN 
Tegenwoordig worden onze ogen ook steeds langduriger en vanaf 
steeds jongere leeftijd blootgesteld aan het licht en de korte 
kijkafstand van digitale schermen. 34% van alle volwassenen 
gebruikt digitale apparaten 4 tot 6 uur per dag.  
En 14% is er zelfs tot 12 uur op bezig. Het blauwe kunstlicht 
dat deze toestellen uitstralen, stuurt ons bioritme in de war. 
Het verhindert immers de aanmaak van melatonine, het slaap-
hormoon. Gelukkig bestaan er tal van innovatieve opties om jouw 
ogen extra comfort te schenken in een wereld vol kunstmatig licht. 

COATING DIE BLAUW LICHT 
NEUTRALISEERT
Kijk je veel naar digitale schermen? 
Dan is Hoya BlueControl een aanrader. 
Deze coating dempt het blauwe licht. 
Je ogen raken minder snel vermoeid 
of overbelast. Je kan comfortabeler en 
meer ontspannen werken. 
 
EEN BOOST ZONE VERBETERT JE 
KIJKCOMFORT
Met een Boost Zone onderin je 
brillenglazen kan je mogelijk sneller 

scherpstellen en makkelijker switchen tussen verschillende 
schermen en kijkafstanden. Sync III glazen helpen de ogen om 
sneller te focussen en de oogspieren beter te ontspannen. Heb 
je last van oogvermoeidheid door langdurig schermgebruik? 
Informeer dan in onze optiekzaak of deze glazen in jouw specifieke 
situatie extra comfort kunnen bieden.   

ZONNEBRIL BESCHERMT TEGEN UV-STRALEN 
Een kwalitatieve zonnebril die de schadelijke 
UV-stralen effectief tegenhoudt is geen 
luxe. Mensen denken soms dat de kleur 
van de glazen bepalend is voor de mate van 
UV-bescherming. Dat klopt helemaal niet. Samen 
met het glasmateriaal zijn het de kwaliteit en de 
aanwezigheid van een goeie UV-filter die de mate 
van bescherming bepalen.  

VOOR ELKE ‘LOOK’ OF ACTIVITEIT EEN 
ZONNEGLAS OP MAAT 
Naast gewone zonneglazen beschikken we ook 
over een breed assortiment aan spiegelglazen, 
dégradé glazen en fashion tints. Ben je sportief 
aangelegd? Informeer dan zeker eens naar de 
voordelen van onze speciale contrast-tinten, voor 
een beter contrast tijdens specifieke activiteiten 
zoals skiën, fietsen, zeilen, enz.

EXTRA COMFORT BIJ ZONLICHT DAT 
REFLECTEERT OP SNEEUW OF WATER? 
Breng je bij zomer- of winterzon veel tijd 
door op of rond het water, of in de sneeuw? 
Opteer dan voor Hoya Polarized zonneglazen. 
Deze elimineren eveneens de verblindende 
weerkaatsingen van zonlicht op spiegelende 
oppervlakken.

WIL JE DE BLOOTSTELLING VAN JOUW OGEN 
AAN UV MINIMALISEREN? 
Als je een bril of zonnebril draagt, kan een 
beperkt deel van de UV-stralen nog steeds 
weerkaatsen in je ogen langs de binnenzijde van 
het brillenglas. Met de unieke coating UV Control 
van HOYA blokkeer je eveneens deze refecties. 
UV Control kan zowel bij een gewone bril als bij 
een zonnebril.  

GEVOELIG VOOR FEL DAGLICHT? 
Meekleurende brillenglazen zijn superhandig. 
Kom je buiten met je Sensity glazen van HOYA, dan 

kleuren deze glazen automatisch 
donkerder in functie van de 
hoeveelheid aanwezig UV-licht. 
Ga je naar binnen, dan kleuren ze 
snel terug naar helder glas. Zo 

genieten jouw ogen altijd en overal 
van maximale bescherming en 
een optimaal kijkcomfort.
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Laat bijziendheid je doelen 
niet in de weg staan 

Bijziendheid, het 
overkomt alle generaties. 
We ontdekken het vaak 
in de kindertijd; wanneer 
we het schoolbord niet 
goed meer kunnen lezen, 
wanneer we wat dichter 
naar de tv schuiven,... 
We krijgen er bovendien 
steeds vaker mee te 
maken. Een gevolg van 
ons veranderd kijkgedrag. 

duikt het op in de puberteit om 
daarna te stabiliseren. Je zoon 
of dochter kan niet meer goed 
lezen wat er op het schoolbord 
staat – dat kan zich vertalen naar 
verminderde school resultaten – 
en knijpt zijn of haar ogen tot 
spleetjes bij het tv-kijken. 

FORSE TOENAME BIJ 
GENERATIE Z
Vandaag is zowat 30% van de 
westerse bevolking bijziend. 
Prognoses geven aan dat dit 
tegen 2050 het geval zal zijn voor 
de helft van de wereldbevolking. 
Je ziet nu al meer brildragers bij 
generatie Z. Dat zijn de jongeren 
gebo ren tussen 1995 en 2010.

Bijziend oogNormaal oog

MEER WETEN?   
Scan de QR-code en lees de  
bijlage ‘Oog voor digitaal 
scherm gebruik’.

WAT IS HET?
Goed zien dichtbij.
Wazig zien veraf.
Als je myopie hebt of bijziend 
bent, wil dat zeggen dat je vooral 
goed dichtbij ziet. In de verte 
scherpstellen gaat minder goed. 

LANGERE OOGBOL
Dat komt omdat je oogbol iets te 
lang is geworden, waardoor het 
brandpunt van je zicht niet op 
je netvlies belandt achteraan je 
oog, maar iets ervoor.  Hierdoor 
kan je niet langer scherpstellen 
op zaken die zich in de verte 
bevinden.

ZO MERK JE HET
Je kan het merken bij het 
tv-kijken, autorijden of gezichten 
herkennen op straat. Myopie bij 
kinderen kan optreden vanaf 
de leeftijd van 10 jaar. Meestal 

The sky is  
the daily bread 

of the eyes

Optiek Mich iels



1.  Kijk je meer dan twee uur per dag  
naar digitale schermen?

2.  Gebruik je meer dan twee 
verschillende digitale 
toestellen per dag?

3. Ervaar je één van deze symptomen? Als je tussen 
13 en 45 jaar 
oud bent en je 
antwoord op één 
van nevenstaande 
vragen ‘JA’ is, dan 
kan je mogelijk 
baat hebben 
bij de Sync III 
brillenglazen om 
vermoeide ogen 
door langdurig 
schermgebruik te 
voorkomen of te 
verlichten. 

  Vermoeide, brandende, jeukende ogen
  Lichtgevoelige ogen
  Verblinding of gekleurde ring rond 
voorwerpen zien
  Afnemend of onstabiel zicht
  Troebel of dubbel zicht, problemen 
om te focussen
  Algemene vermoeidheid, pijn in de 
rug/nek/schouders
  Overmatig knipperen of droge ogen
  HoofdpijnDo

e 
de

 Te
st

 !

DE OPLOSSING
Een bril met unifocale glazen laat 
je opnieuw haarscherp zien, ook 
in de verte. Naast traditionele 
unifocale glazen, bestaat er 
nu ook een nieuwe categorie 
unifocale glazen: Sync III 
brillenglazen, voor personen die 
bijziend zijn en veelvuldig gebruik 
maken van digitale schermen. 

MEEST VOORKOMENDE 
KIJKAFSTAND*

HOE KOMT HET?
Erfelijke factoren en veel 
dichtbij kijken … op schermen. 
Bijziendheid is voor een deel 
erfelijk. Een ander deel zou 
te wijten zijn aan het feit dat 
ons kijkgedrag de laatste 
jaren fors veranderd is. Zo 
focussen we tegenwoordig veel 
vaker én langduriger op zeer 
korte kijkafstanden, namelijk 
op digitale schermen zoals 
smartphone, tablet en laptop.

KIJKAFSTAND AFWISSELEN
Als je veel op de computer werkt, 
kijk je bijna de hele tijd op een 
korte kijkafstand. Het is heel 
goed voor je ogen om af en toe 
in de verte te staren zonder te 
focussen. Je oogspieren kunnen 
dan even ontspannen. Daarom 
is buiten komen voor ons allen 
zo’n goede zaak. En wat onze 
kinderen betreft, die mogen best 
meer buiten spelen. Dan gaan 
ze automatisch meer in de verte 
kijken en afwisselen tussen 
kijkafstanden.  Bovendien is het 
belangrijk dat kinderen tijdens 
het groeiproces van hun oogbol 
de nodige vitamines uit natuurlijk 
daglicht opnemen. Bijziendheid 
is immers het resultaat van een 

oogbol die tijdens het 
ontwikkelingsproces 

‘te lang’ geworden is.

*  Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. Optician. 
05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28.

21 – 30 cm< 30 cm41-50 cm
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PRESBYOPIE, WAT IS HET?
Ouderdoms verziendheid is een bekend kijkprobleem 
dat kan optreden vanaf je veertigste. Je krijgt het 
lastig om dichtbij scherp te zien: de letters in de krant, 
op je smartphone of op een etiket zijn zo klein! Bij 
schemerlicht en vermoeidheid wordt het nog moeilijker. 
Het kan zijn dat je hoofdpijn en vermoeide ogen krijgt. 
Presbyopie ontstaat doordat je ooglens met de jaren 
minder fexibel wordt en niet langer automatisch 
scherpstelt op alle kijkafstanden. Heb je twijfels?  
Spring dan zeker even bij ons binnen. 

DE OPLOSSING
Met een leesbril zie je de kleine lettertjes  opnieuw 
scherp. Ook bij een leesbril is het van belang dat de 
glazen perfect afgestemd zijn op de unieke pupilafstand 
van jouw ogen. Daarom zijn een goede opmeting en 
glazen op jouw maat van groot belang. 
 
Draag je al een bril om ver te zien?  
Dan bieden multifocale glazen de oplossing. Daarmee 
krijg je perfect zicht op alle afstanden. Je hebt de keuze 
uit standaard multifocale glazen of gepersonaliseerde 
multifocale glazen. De regel is: hoe beter ze zijn 
aangepast aan je kijknoden en -gewoontes, hoe soepeler 
je kan schakelen tussen ver, tussenafstand en dichtbij, 
hoe groter het comfort en hoe sneller de gewenning. In 
onze optiekzaak vertellen we je er graag meer over.

MULTIFOCAAL GLAS OP JOUW MAAT
Lees je veel of kijk je meestal op korte afstand of eerder 
in de verte? Hiernaast zie je het effect van standaard 
multifocale glazen en de meest gepersonaliseerde 
oplossing. Weet dat er daartussen nog gradaties zijn 
waartussen je kan kiezen. Als vakopticien kunnen we je 
perfect adviseren. 

Een onafgebroken  
kijk op het leven, op  

alle afstanden
Het leven brengt veranderingen met zich 
mee, het is best deze te accepteren. Maar 

veranderingen vragen om gewenning. Dat is ook 
zo bij presbyopie of ouderdomsverziendheid, 

een perfect normaal verschijnsel bij het ouder 
worden. Multifocale glazen zijn hiervoor de 
perfecte oplossing. Met deze glazen zie je 

opnieuw scherp op alle afstanden.

Standaard  
Dit is de basisoplossing voor ver en dichtbij. 
In zone A zie je zeer goed, zowel ver als 
dichtbij. De andere zones worden telkens 
minder scherp. Je zal je hoofd iets meer 
moeten bewegen en het kan langer duren 
om aan deze glazen te wennen.

Maatwerk  
Deze premium multifocale glazen zijn 
volledig afgestemd op jouw levensstijl 
en ogen. Ze garanderen een optimaal 
kijkcomfort en maximaal zichtbereik. 
De scherpe zone A beslaat bijna je hele 
gezichtsveld. Wennen aan deze multifocale 
glazen verloopt verbazend vlot.

CONCLUSIE
Je begrijpt: hoe meer persoonlijke 
parameters we in kaart kunnen brengen, 
hoe meer we jouw glazen kunnen afstemmen 
op je individuele kijkbehoeften. Met als 
resultaat: ongehinderd kijkcomfort.  

Vision is the art 
of seeing what is 
invisible to others

E EC CA BB

C CA BB
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Tijdens het rijden moeten onze 
ogen enorme hoeveelheden 
visuele informatie verwerken en 

snel en vaak op wisselende beelden 
en kijkafstanden scherpstellen. 
Daardoor is het één van de meest 
veeleisende activiteiten voor ons 
visuele systeem. Bovendien kunnen 
mist, zware regen, sneeuw en zonlicht 
ons zicht aanzienlijk bemoeilijken. 
Voor veel mensen vormt het rijden 
bij schemerlicht of in het donker 
tegenwoordig een heuse opgave. Hoe 
drukker de wegen, hoe makkelijker 
we immers afgeleid worden door felle 
lichten en weerspiegeling. 

DE ROL VAN ONZE OGEN
Door de pupillen te vernauwen of te 
verwijden bepalen onze ogen hoeveel 
licht er op het netvlies geprojecteerd 
wordt. Als er te veel licht het oog 
binnenkomt, dan is er sprake van 
overbelichting en kunnen we niets 
zien. Daarom zal onze pupil kleiner 
worden als we ons in een lichtrijke 
omgeving bevinden. Als we in het 
donker rijden, zorgt de iris er net voor 
dat onze pupillen zo groot mogelijk 
worden, om zoveel mogelijk licht 

Wegen zijn nuttig en noodzakelijk voor onze samenleving. Soms helpen ze ons 
ook te ontsnappen aan onze hectische levensstijl: een dagje uit, 

op vakantie, of naar de natuur. Een weg volgen is rustgevend, 
want aan het einde volgt een bestemming. Helaas 
wordt het verkeer op de wegen steeds drukker 
waardoor we minder ontspannen achter het  

stuur zitten. Hoe comfortabel zie jij onderweg?

Een bestemming is een  
nieuwe manier van zien

DOE DE TEST:  
Kom het effect van EnRoute  
glazen uittesten in onze 
optiekzaak.

binnen te laten. Maar wanneer plots 
de ledlampen van een tegenligger 
in het vizier komen, of zelfs de 
straatverlichting en het licht van het 
dashboard, dan worden onze pupillen 
gedwongen zich snel te vernauwen. 
Op dat moment worden we even 
verblind door het licht.

GENIET OPNIEUW VAN JE RIT MET 
ENROUTE BRILLENGLAZEN
EnRoute brillenglazen zijn speciaal 
ontwikkeld om jouw ogen extra 
kijkcomfort te schenken in het 
verkeer, zodat je opnieuw kan 
ontspannen achter het stuur. Het 
glasontwerp zorgt voor een stabiele 

beeldwaarneming in dynamische 
rijomstandigheden. De specifieke 
coating filtert ook het licht uit het 
blauwe spectrum. Dit zorgt voor 
een aanzienlijke vermindering van 
hinderlijke refecties en verblindend 
licht, veroorzaakt door het dashboard, 
de straatverlichting of de felle 
koplampen van tegenliggers. Ze 
bieden ook een beter contrast en 
helderheid bij weinig licht of slecht 
weer zoals mist en regen.  

HET RESULTAAT
Een comfortabel en ontspannen 
zicht, zelfs in stresserende 
rijomstandigheden.   
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Na  10 jaar  bleek de winkel 
te klein en vonden we een 
nieuwe locatie op de hoek van 

de Oude Baan en de Kerkstraat. Het 
perceel grond werd aangekocht en we 
bouwden er een volledige nieuwe zaak 
met woning.

Naar aanleiding van het  25 jarig 
bestaan  hebben we de look en het 
interieur volledig vernieuwd.
We blijven constant op de hoogte 
van alle  nieuwe ontwikkelingen  en 
kunnen onze klanten daarom ook een 
perfecte service bieden.

OPTIEK MICHIELS, 
al meer dan 37 jaar 
een begrip in Essen.

Via een markt onderzoek zijn 
we terecht gekomen in Essen, 
waar we in 1982 gestart zijn 
in de Stationsstraat.

De brillenglazen worden perfect 
op maat geslepen volgens de 
allernieuwste methodes.
We volgen de  brillentrends  nauw
gezet op, maar blijven ook de 
klassieke collecties aankopen zodat 
onze klanten steeds hun gading 
vinden.
Ook  na aankoop  kan u steeds bij 
ons terecht voor een aanpassing of 
herstelling.
In ons assortiment hebben wij ook 
 zonnebrillen, veiligheidsbrillen, 
sportbrillen, contactlenzen, 
oogpleisters,  enz….
Door onze  jarenlange ervaring  
hebben we een goede relatie 
opgebouwd met onze klanten en we 
hopen dit nog lang te kunnen blijven 
doen.

Op naar de  40 jaar… 

Optiek Mich iels



DOE 
DE TEST

HEB JIJ  
VERSTOORD  
KLEURENZICHT?

Je kent wel de typische 
Ishihara-test waarin 
cijfers te herkennen 
zijn in gekleurde 
bolletjes. Scan de  
QR-code en ontdek 
meer testen online.

Kleurenblindheid in  
de schijnwerpers

Je kent vast iemand die kleurenblind is. Of misschien ben je het zelf? Dan 
is het moeilijk om het verschil te kunnen zien tussen bepaalde kleuren. 
Bij de meesten betreft het een milde afwijking op het vermogen om een 

bepaalde kleur waar te nemen. Slechts in de meest uitzonderlijke gevallen 
is iemand werkelijk geheel kleurenblind en ziet deze persoon de wereld  

in grijstinten.

VERSCHILLENDE TYPES  
   Kleuren beperkt zien: 
Anomaal trichromaat. Dit komt het vaakst voor: het 
onvermogen om bepaalde kleuren goed waar te nemen. Groen 
minder goed zien, is de meest voorkomende vorm. Hierdoor 
kan ook het onderscheid vervagen tussen groen en rood. 

 
   1 kleur niet zien: 
Dichromaat. Het oog is gevoelig voor 2 kleuren, bv. rood en 
blauw en kan de derde kleur (bv. groen) niet waarnemen, 
omdat 1 soort kegeltjes totaal niet werkt. 

 
   Geen kleur zien: 
Monochromaat of achromatopsie. Dit is totaal geen kleur 
kunnen zien. Je ziet de wereld in grijs, zwart en wit. Deze 
totale blindheid voor kleuren komt gelukkig maar heel 
zelden voor. 

KEGELTJES EN STAAFJES  
De lichtgevoelige cellen op het netvlies hebben 
de vorm van staafjes en kegeltjes. De staafjes 
zijn gevoelig voor licht en beweging. De kegeltjes 
zorgen voor kleurwaarneming. Er zijn drie 
soorten kegeltjes die gevoelig zijn voor de 
kleuren rood, blauw en groen. De kegeltjes 
vangen het licht op en sturen dit signaal via de 
oogzenuw naar de hersenen.

DALTONISME  
Als sommige type kegeltjes niet goed 
werken, herkennen de hersenen bepaalde 
kleurschakeringen niet. Dan spreken we van 
kleurenblindheid of daltonisme. Genoemd 
naar John Dalton die in 1794 het eerste 
wetenschappelijk artikel publiceerde over 
kleurenblindheid, nadat hij zelf vastgesteld had 
dat hij minder goed kleuren kon onderscheiden.

MANNEN VS. VROUWEN  
8% tot 10% van de mannen heeft verstoord 
kleurenzicht, tegenover 0,4% van de vrouwen. 
Het komt dus 20 keer meer voor bij mannen. 
Kleurenblindheid is erfelijk. Vrouwen zijn drager 
van het gen, maar hebben het zelf uiterst zelden. 
Het gen zit op het X-chromosoom. Gestoord 
kleurenzicht wordt bewust opgespoord in het 
eerste leerjaar.

ANDERE OORZAKEN
Verstoord kleurenzicht is meestal erfelijk en 
wordt snel duidelijk op jonge leeftijd. Het blijft 
levenslang. Al kan je het ook op latere leeftijd 
krijgen. Bijvoorbeeld door diabetes, vergiftiging 
of na een traumatische gebeurtenis zoals een 
ongeval. Het is ook leeftijdsgebonden, bij het 
ouder worden zijn we minder in staat kleuren te 
onderscheiden. Dit effect wordt gecompenseerd 
door onze hersenen, zodat we er weinig van 
merken.  
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Heb je leesproblemen met 
kleine letters op etiketten 
die je pas kan ontcijferen 
als je je arm strekt? Of heb 
je soms last van hoofdpijn? 
Het kunnen stuk voor stuk 
tekenen zijn dat je een bril 
of nieuwe brillenglazen 
nodig hebt.

Het is lastig om te bepalen 
wanneer het tijd wordt voor 
een nieuwe bril of andere 
glazen. Overloop daarom 
even deze 7 tekenen die erop 
wijzen dat je mogelijk nood 
hebt aan een (nieuwe) bril.

Wanneer heb ik een  
nieuwe bril nodig?

Heb je 1 of meerdere items 
aangevinkt?
Kom gerust bij ons langs om je ogen 
professioneel te laten testen.

Do
e 

de
 Te

st
 !

BEN JIJ TOE AAN EEN NIEUWE BRIL?  
  Ik zie wazig.   
Dit gaat heel geleidelijk en je went intussen aan ‘niet 
scherp zien’. Signalen kunnen zijn: als mensen op straat jou 
systematisch eerder herkennen dan jij hen, of wanneer je de 
kleine lettertjes niet langer kan lezen.

  Ik heb regelmatig hoofdpijn.  
Niet goed kunnen zien, ook al gaat het om een kleine 
afwijking, maakt dat je ogen extra inspanning moeten leveren 
om goed te kunnen zien. Vermoeide ogen en hoofdpijn zijn 
het gevolg. Een aangepaste bril op de juiste sterkte kan dit 
voorkomen.

  Mijn ogen hebben moeite om zich aan te passen aan lichte  
of donkere omgevingen.  
Dat kan erop wijzen dat je in meer of mindere mate nachtblind 
bent. Onze ogen passen zich aan de hoeveelheid licht aan. 
Bij mensen die last hebben van nachtblindheid gebeurt deze 
aanpassing trager of niet.

  Ik heb het moeilijk om tijdens de nacht te zien, zeker tijdens 
het rijden.   
ś Nachts rijden is een hele uitdaging voor onze ogen. Rijden 

in het donker zet onze pupillen aan tot vergroten, terwijl 
de straat- en koplampen ons verblinden. Dit effect kan je 
opvangen met EnRoute brillenglazen die speciaal ontwikkeld 
zijn voor autorijden in alle omstandigheden.

  Ik ervaar lichte pijn in de ogen bij het kijken naar schermen.  
Kijk je veel op schermen? Dat doen we met z’n allen meer en 
meer. Mensen die 10 uur per dag op schermen kijken, zijn 
geen uitzondering. Het blauwe licht dat schermen uitstralen, 
kan je ogen vermoeien. Hiervoor bestaan BlueControl 
brillenglazen die het blauwe licht filteren waardoor je 
comfortabel op de computer kan werken.

  Ik zie niet goed meer in de verte.  
Bij het autorijden kan je de wegwijzers pas heel laat lezen.  
De ondertitels op tv zijn moeilijk leesbaar. 

  Ik kan dichtbij niet meer goed lezen. 
Hier krijgen we allemaal mee te maken vanaf ons 40ste 
levensjaar. De ooglens wordt minder fexibel en doet er langer 
over om te schakelen van nabij naar ver of omgekeerd. Een 
leesbril of multifocale glazen zijn hier de oplossing.

Oog voor detail

Geniet van 
een verhelderend 

kijkcomfort

C A DE AU magische sfeerverlichting
bij een bril met premium HOYA kwaliteitsglazen*

kijkcomfort

Waarom onze klanten voor een vakopticien kiezen? Niet alleen voor het aangenaam onthaal, 

onze uitgebreide collectie monturen, het persoonlijk advies, de kwaliteitsproducten, een 

unieke winkelbeleving en ons écht vakmanschap. Het verschil zit ‘m in de details. Zo krijgt u 

nu bij aankoop van een bril of zonnebril met premium HOYA kwaliteitsglazen, behandeld 

met beschermende Hi-Vision LongLife coating, een uniek boek met magische sfeerverlichting 

cadeau. Zo geniet u altijd en overal van een verhelderend kijkcomfort. Zolang de voorraad 

strekt. Ontdek de schoonheid van het zien. Kom snel langs!

* Actie geldig van 01/10/2019 tot en met 31/12/2019. Zolang de voorraad strekt. Vraag naar de actievoorwaarden in onze optiekzaak.

Optiek Mich iels
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Wij hebben oog 
voor jouw ogen!
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OPENINGSUREN
Ma: Gesloten
Di: 09u00 tot 12u00 · 13u30 tot 18u00
Wo: 09u00 tot 12u00 · 13u30 tot 18u00
Do: 09u00 tot 12u00 · 13u30 tot 18u00
Vr: 09u00 tot 12u00 · 13u30 tot 18u00
Za: 09u00 tot 12u00 · 13u30 tot 17u00

Scan de QR-code en bezoek onze website.

V.U.: Francis Michiels


