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Als nieuwe General Manager van Essilor België ben ik best trots
om hand in hand te werken met de Varilux Centers en een boodschap te
verspreiden die me nauw aan het hart ligt. Zijn we ons voldoende bewust
van het belang van onze ogen? Laten we ons zicht vaak genoeg nakijken
door een oogspecialist die zijn beroep uit passie heeft gekozen? Weet u
eigenlijk wel dat uw Varilux Center een kwaliteitsgarantie in 9 punten
biedt, waar we nooit op zullen inbinden? En verderop schrijft Luce, een
trouwe klant, ons zelfs een tiende punt toe! Nu het weer terug slechter
wordt, hebben we als thema voor dit nummer gekozen voor wat we het
meest gaan missen: het licht. Hoe meer licht, hoe meer leven.
Door de juiste bescherming te kiezen in functie van je levensstijl en leeftijd,
gun je je ogen het licht tot op latere leeftijd. Altijd een stapje voor op wat
technologische innovatie betreft, hebben we ook dit seizoen iets nieuws
te bieden: een ontspiegeling met indrukwekkende prestaties. Perfect om
5 adresjes in België te gaan bezoeken, waar licht centraal staat, en dit met
het grootst denkbare comfort voor uw ogen. We weten hoe wisselvallig het
weer en het licht in ons landje kunnen zijn; laten we dus niet vergeten hoe
nuttig het soms is om een of zelfs twee extra brillen te bezitten voor een
perfect zicht bij al onze dagelijkse activiteiten. In alle veiligheid, bij welke
lichtintensiteit ook. Licht is leven. Goed zien ook, dus laten we ons zicht
goed in het oog houden.
Karl De Witte, General Manager Essilor België
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DOSSIER LICHT ALLES WETEN

Het licht

doorgel
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— We kennen de biologische effecten van licht op onze slaap, ons geheugen,
ons humeur, onze weerstand en onze leercapaciteit. Maar nu het met de nakende
winter mindert, werpen we een blik op het licht zelf.— Tekst Miriana Frattarola

licht

We gebruiken allemaal de uitdrukking “dag en
nacht verschil”, zonder stil te staan bij de biologische oorzaak van wat wel degelijk een groot verschil maakt voor
onze hersenen. Net zoals een lichtschakelaar het verschil
maakt tussen licht en donker in een ruimte, zorgen onze
oogcellen, die in verbinding staan met de hersenen, via de
lichtinval voor het signaal ‘dag’ of ‘nacht’ aan onze inwendige biologische klok: dat kleine gebied in onze hersenen,
dicht bij de hypothalamus. Zo kan onze biologische klok
zich vestigen op een cyclus van 24 uren, en ons lichaamsritme aangeven d.m.v. verschillende signalen.

Wist je dat…
… de eerste vermelding van
seizoensgebonden depressie dateert van
uit de Latijnse geschriften van Jordanes,
een historicus uit de 6de eeuw? Hij legde als
eerste de link tussen de humeurschommelingen
van de bevolking van het Scandinavische
eiland Scandza en het gebrek aan licht.
… genieten van de kleine geneugten van het
leven (zoals de Deense levensfilosofie “hygge”
voorschrijft) ook heel gezond is? Het is een
manier om positief te blijven ondanks de lange
donkere winter.
… ochtendlicht een rol speelt in
gewichtstoename? Volgens Amerikaanse
onderzoekers zou een blootstelling aan het
daglicht, ‘s ochtends tussen 8 en 12 u,
goed zijn om onze inwendige klok in evenwicht
te houden en zodoende onze stofwisseling
niet in de war te brengen.

Naast een belangrijke rol in ons welzijn en ons comfort, heeft licht ook een impact op ons denkvermogen en
zelfs op onze levensverwachting. Onvoldoende verlichting
brengt een vertraging teweeg van onze hersencapaciteit,
met een negatief effect op het geheugen en het leervermogen. Een Zweedse studie, die werd uitgevoerd op 30.000
vrouwen gedurende 20 jaar heeft ook uitgewezen dat het
sterftecijfer 2 maal hoger lag bij de vrouwen die het zonlicht vermeden. Licht is dus -ook letterlijk- leven!

Sl echt s eizoen,
g oede raa d

6%

1

Alvorens plaats te nemen achter het stuur,
en zeker als men van een sombere plek komt,
is het goed om eerst een beetje in het daglicht
te wandelen.

Het aantal Belgen dat aan
seizoensgebonden depressie lijdt
door een gebrek aan lichtintensiteit.
De oorzaak ligt bij een ontregeling
van de inwendige klok en een afwijking
in de productie van melatonine,
het slaaphormoon.

2

Wie ’s nachts met de auto rijdt schakelt
de nachtmodus van de GPS in, want het blauwe
licht is dan storend.

SHUTTERSTOCK.
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2000 lux

Lekker lang uitslapen? Niet zo’n goed
idee, want een lange ochtendslaap brengt
de inwendige biologische klok uit
evenwicht en verhoogt de afgifte van
het stresshormoon cortisol.

De gemiddelde lichtintensiteit in de winter,
tegen zo’n 100.000 lux tijdens
zonnige zomerdagen.
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Varilux…

En iedereen
voor. We blijven ook nummer één omdat Essilor jaarlijks
meer dan 200 miljoen euro investeert in onderzoek en ontwikkeling, en omdat we zowel globaal als lokaal aanwezig
zijn en nauw samenwerken met gepassioneerde opticiens,
die we ondersteunen in hun ontwikkeling. En als multiculturele en gedecentraliseerde groep hebben we van diversiteit één van onze kernwaarden gemaakt.

Interview
Karl De Witte
General Manager
Essilor België

Hoe stellen jullie je op tegenover de low costconcurrentie?

Wat trok u aan bij Essilor?

Ik heb altijd voor bedrijven gewerkt die producten boden
die een effect hadden op het lichaam, maar ook op de geest
van consumenten, en dat vind ik terug bij Essilor: we maken het leven beter door het zicht te verbeteren. In India
werken we met kleinschalige opticiens met als doel om optiek voor iedereen toegankelijk te maken. Hier bij ons werken we samen met de Special Olympics, en hielden workshops rond het zicht op het Autosalon… We vinden het
belangrijk om een maatschappelijke rol te spelen. Onze
doelstelling: slecht zicht de wereld uithelpen tegen 2050.

Bij Essilor nemen we het zicht heel ernstig. Besef je bijvoorbeeld dat je, door je van jongs af aan te beschermen
tegen blauwviolet licht en UV-straling, je langer beschermd blijft tegen cataract? Essilor biedt zowel advies
als producten, met een uitstekende verhouding tussen
prijs en kwaliteit, aan al wie overtuigd is dat een goed
zicht van onschatbare waarde is.
Welk type glazen draag je zelf?

Ik heb een lichte correctie. Voor ik bij Essilor kwam wist
ik niet eens welke type glas ik had. Dat is het probleem van
de meeste consumenten; ze zijn zich niet bewust van hun
glazen, terwijl die juist de prijs van een bril bepalen. Ik koos
voor een coating met Crizal® Sapphire+™ omdat ik veel op
mijn computer werk. Mijn ogen zijn niet meer zo vermoeid
als vroeger, en als ik autorijd heb ik geen last meer van het
halo-effect wanneer ik naar boven kijk. Het andere voordeel -en al wie duizend keer per dag een poetsdoekje bovenhaalt zal weten wat ik bedoel- is dat deze glazen minder
snel vuil worden en heel makkelijk schoon te maken zijn!

Hoe komt het dat Essilor de wereldleider is op
het vlak van progressieve glazen?

De Varilux glazen werden in 1959 uitgevonden door Essilor
en bijna onmiddellijk geadopteerd door de brildragers, die
eindelijk konden genieten van een tussenzicht. Hetzelfde
geldt voor de eerste, bijna onbreekbare organische glazen,
de antireflectie coating, en de verkleurende en gepolariseerde glazen, die het ongemak van verblindend tegenlicht wegnemen. In alle domeinen van correctie blijven we een stapje

Var ilux, a lt ij d vo o rop in i n n ova t i e
La st va n l ich twe e r ka a ts ing op
j e b r il l e ng l a ze n?

Van dichtbij of veraf bieden Varilux glazen de
garantie van een scherp en comfortabel zicht, ongeacht
je lichtgevoeligheid, de graad van correctie en je
levensstijl. Dat is onmisbaar in deze ‘verlichte’ tijden
waarin licht en zicht alomtegenwoordig zijn, in allerlei
aspecten van ons bestaan, zowel binnen als buiten.
Je Varilux Center helpt je om een goed zicht
te krijgen op de talloze mogelijkheden op het vlak
van progressieve brillenglazen, die erkend worden
als de beste in de markt.

De innovatie Crizal® Sapphire+™ helpt je om het dagelijks
leven in een beter daglicht te zien. Ontwikkeld en
verbeterd ter vermindering van de lichtweerkaatsing,
ongeacht de lichtinval, waarborgt deze technologie een
helder zicht en duidelijkere beelden. En de gebruikers
zijn overtuigd: 91% van de dragers verkiezen Crizal®
Sapphire+™ boven hun gebruikelijke glazen. Weer een
nieuwe behandeling voor meer comfort… en esthetiek,
wat niet onbelangrijk is in een wereld waar er goed uitzien
even belangrijk is als uitmuntende visuele prestaties.
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— Licht is er voor iedereen, maar jammer genoeg zijn we niet allemaal gelijk
voor het licht. Dura lux sed lux! De technologie die Essilor heeft ontwikkeld
vermindert evenwel deze ongelijkheid, en dit in drie bewegingen: preventie,
bescherming en correctie — Tekst Miriana Frattarola

n ziet het licht!

Eis de Varilux
kwaliteit

Ee n beet j e ve r s la af d a an
s c h er m en?

Dan verplicht je je ogen om tot 30.000 keer per dag
scherp te stellen! De technologie van Essilor® Eyezen™
helpt om je ogen te beschermen tegen het schadelijke
blauwviolet licht, één van de risicofactoren van LMD,
en om beter rekening te houden met je inwendige
biologische klok, door het gunstige turquoise licht door
te laten, dat een positief effect heeft op je organisme.
Je beschermt je ogen wel tegen de schadelijke stralen van
de zon, waarom ze dan weerloos laten ten aanzien van
dezelfde schadelijke straling vanwege digitale schermen?

Frank Burssens
Manager Visual Health
Department bij Essilor,
Optometrist.

Licht is licht. De schakeringen, intensiteit,
weerkaatsingen en vooral de omstandigheden
waarin we eraan blootgesteld worden variëren
constant. Daarom blijft Essilor continu investeren in
onderzoek, om aangepaste oplossingen te bieden
voor elk gebruik, voor elke levensfase en –stijl,
in alle omstandigheden. De vakopticien in je Varilux
Center stelt je de juiste vragen om zo tot de beste
oplossing te komen. Laat je vooral niet vangen
door namaak: de echtheidsgarantie van Varilux
herken je aan het lasermerk in het glas en
de bijhorende garantiekaart op jouw naam.
Dit maakt het mogelijk om het materiaal en
het type progressief glas te identificeren.

Leef j e g ra ag a an 3 0 0 p e r u u r?

Als je niet houdt van eentonigheid, waarom zou je dan
genoegen nemen met een enkele bril? Varilux levert een
aangepast brillenglas voor elk van jouw activiteiten, van
de precisie van Varilux RoadPilot voor het autorijden tot
de efficiëntie van Varilux Sport voor fysieke prestaties,
over het gamma Transitions, ster van de fotochromatische
of meekleurende glazen, voor wie zonder problemen van
schaduw naar fel licht wil kunnen overschakelen!
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Volop

				licht
1 Ee n re st au ran t
ond er g l a s

La Villa in the Sky is 122 meter van de
begane grond verwijderd, op de daken
van de IT Tower in Brussel. In een
glazen kubus met een 360° zicht op
Brussel is een tweesterrenrestaurant
gevestigd. De chef streeft duidelijk
naar het allerbeste van het allerbeste;
hij ambieert duidelijk een derde ster.
Je zult je ogen – en je maag – goed de
kost geven, zoveel is zeker. Letterlijk
en figuurlijk…
La Villa in the Sky, IT Tower,
4 80 Louizalaan, 1050 Bruss el.
+32 2-644 69 14.
www.lavillainthesky.be

2 E e n st a t i o n

ka th e dra a l

a ls een

Pla c e des Guillemins
4000 L uik
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PERS. MARTIN’S HOTELS.

10 jaar was er nodig om het station
van Luik-Guillemins te renoveren.
Maar nu is het dan ook één van de
mooiste treinstations ter wereld.
We danken dit kunstwerk aan de Spaanse
architect Santiago Calatrava Valls.
De man wilde zoveel mogelijk gebruik
maken de natuurlijke lichtinval.
Hij deed dit door een gigantische
ark te bouwen, helemaal in glas en
metaal. Het Luikse station is vandaag
een heuse toeristische trekpleister
geworden. Een droom én een uitdaging
voor fotografieliefhebbers.

— Sommige plekken hebben van licht het hoofdingrediënt van hun inrichting gemaakt.
Zoveel pracht en praal verdient toch wel een glas.
Een glas Crizal® Sapphire+™, welteverstaan. Onze top 5.—Tekst Lou Degraeve

3 Kantoren op het dak

Helemaal bovenaan de vroegere
brandweerkazerne staan de kantoren
van de Antwerpse Havenmaatschappij,
in het oogverblindende Havenshuis.
Vanuit het gebouw geniet je van een
indrukwekkend zicht op de haven.
Deze hedendaagse structuur van 6000 m2
is van de hand van het architectenbureau
Zaha Hadid. Het bouwwerk is bedekt met
honderden driehoekige glazen panelen in
drie kleuren, die schitteren als de facetten
van een diamant.
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

4 Een hotel

in een kerk

Einde jaren 90 zetten de Minderbroeders
hun klooster uit de 13de eeuw te koop.
Het gebouw wordt ontheiligd en in 2006
aangekocht door de Martin’s Hotels
Group. De gedesacraliseerde kerk wordt
omgetoverd tot een viersterrenhotel.
De uitdaging: luxe en comfort invoeren
zonder de ziel van het gebouw te bederven.
Missie volbracht! Reken tussen 150 en 450
€ voor de suite Exceptional Best of Home.
Karmelietenstraat 4, 2800 Mechelen
www.martinshotels.c om

5 A ppa r te m e n te n

m et e e n ve r tica l e t ui n
Vincent Callebaut is Belg en hij is één
van de meest visionaire architecten van
zijn generatie. Elk van zijn projecten is
zo creatief en ecologisch verantwoord
dat je er helemaal sprakeloos van wordt.
Het idee: gebouwen ontwerpen die meer
energie produceren dan ze verbruiken.
In deze schets zien we zijn visie van de
renovatie rond Tour&Taxis in Brussel.
Het is de bedoeling om een bio-campus
te maken van de vroeger havensite.
http://vinc ent.callebaut.org
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Hello Varilux Center

									goodbye
— In het steeds groeiende aanbod van
producten en diensten staan twee trends
lijnrecht tegenover elkaar.
De onvoorzichtige maar aanlokkelijke low
cost vs de beproefde expertise van een
gespecialiseerde opticien die ervaring heeft
met Varilux-glazen, en klaarstaat met het
advies en de zorg waar je ogen echt behoefte
aan hebben. Zijn je ogen dat niet waard?—
Tekst Miriana Frattarola

Omdat beter zien gelijk staat aan
beter leven, zet je Varilux Center opticien
even alle waarborgen op een rijtje, voor
wie niet van plan is om zijn of haar kostbare ogen zomaar door de eerste de beste
te laten behandelen. Ontdek de 9 engagementen van je Varilux Center, die duidelijk
maken dat ‘goedkoop’ vaak een kostelijke
keuze is, die niet iedereen zich kan permitteren! Luce is een 49-jarige boomkweker
die eerst experimenteerde met goedkope
glazen, en ze heeft aan den lijve ondervonden dat kwaliteit weliswaar een prijs heeft,
maar dat visueel comfort onbetaalbaar is.
We volgden haar tot bij een Varilux Center
in haar buurt.

1 Advies op maat

Eén blik op haar outfit is voldoene
de om de eisen van Luce te raden. Ze
is geen vrouw die genoegen neemt met
slechte kwaliteit. Je ziet dat ze gaat voor come
fort en alles wat bij haar dynamische ‘casual
chic’ stijl past. “Hetzelfde geldt voor mijn bril, en ik
weet uit ervaring dat mijn Varilux Center opticien
aandachtig zal luisteren. Hij zal heel snel aanvoee
len wat mijn prioriteiten zijn en vooral, hij zal vole
doen aan mijn specifieke behoeften».
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e onscherp zicht
2 Echtheidsgarantie

Zoals wel vaker het geval is bij mensen met beginnende ouderdomsverziendheid,
dacht Luce dat ze het wel zou redden met goedkope glazen... waar ze nooit
Va r i l u x
aan gewend is geraakt. «Ik dacht dat Varilux gewoon een andere naam was
voor multifocale brillenglazen. Een vriendin heeft me de ogen geopend en
Travel Assistance
me meegetroond naar een Varilux Center. Tja, toen zag ik meteen mijn
De Varilux Center opticiens
vergissing in: ik dacht zijde te dragen, terwijl ze me kriebelende nylon
hebben een lange arm, want die
hadden aangesmeerd!» Doe zoals Luce en eis de Varilux garantie.
reikt tot overal in de Europese Unie
Je identificeert ze aan het lasermerk dat op al onze glazen aane
wanneer het gaat om de vervanging
wezig is en ontvangt een authenticiteitskaart op jouw naam.
van gebroken of gestolen brillen. Een exe
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3 Tevredenheidsgarantie

tra service die Luce heel relevant vindt: “Met
een dochter die in het buitenland woont, ben
ik regelmatig op reis. En dat doe ik zorgeloos,
want ik weet dat ik in geval van nood kan bellen
naar het telefoonnummer dat op mijn Varilux Center
lidkaart staat om een eerste-hulp kit te ontvangen».

Na een aanpassingsperiode van 30 dagen krijgen ontevree
den gebruikers een gratis vervanging van hun progressiee
ve glazen. Die clausule vond Luce heel geruststellend:
“na de pijnlijke ervaring van mijn eerste goedkope glae
zen dacht ik eigenlijk dat multifocale glazen niet voor
mij weggelegd waren, door dat vreselijke schommele
Gratis onderhoud
gevoel. Mijn opticien overhaalde me om de kwalie
Je weet dat je een goede bril hebt gekozen als je vere
teit te testen van de Varilux glazen. Ik had zelfs geen
geet dat je hem op je neus hebt. Luce is zich daar ook
maand nodig om overtuigd te zijn”. Met haar 50ste
van bewust: «Het is gewoon onmogelijk om je bril pico bele
verjaardag in zicht heeft Luce een geschenkidee
lo te houden, zonder een regelmatig grondig onderhoud».
tje in het oor van haar man gefluisterd: een tweee
Een poetsbeurt met een doekje is ok, maar een volwaardig
de paar, uitgerust met Transitions, de fotochromae
onderhoud (controle, schroefjes bijstellen, schoonmaken
tische glazen die meekleuren in functie van de
door ionisatie, vervanging van de plaatjes) is zoveel beter.
lichtsterkte. Perfect voor wie, zoals zij, een beroep
uitoefent waarbij je zowel binnen als buiten werkt.
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4 Waarborg voor gebroken glazen

8 Gratis screening

Je ogen evolueren in de loop der jaren. Luce weet
het zeker: op het vlak van preventie, bescherming en
Dat is net de reden waarom Luce vandaag bij haar
correctie moet je voor een optimale service bij Varilux
opticien komt. “Mijn man plofte na het werk neer op
Center zijn, omdat zij hun expertise koppelen aan de
de stoel waar ik net mijn bril had gelegd om me te
spitstechnologie die aan de basis ligt van de werelde
ontschminken. Zonder die garantie voor glasbreuk
faam van Essilor. «Dankzij de super prestaties van de
was dat incident waarschijnlijk een reden tot scheiding
Visioffice kan mijn opticien in 5 minuutjes een hele
met gedeelde schuld geweest”, lacht ze. Inderdaad,
reeks elementen nauwkeurig opmeten voor de uite
in de 3 jaren na aankoop geniet Luce van de gratis vere
voering van mijn brillenglazen».
vanging van haar glazen, ter waarde van 100 % tijdens
het eerste jaar, voor twee derden in het tweede jaar en
Eerste hulp bij problemen
voor een derde in het derde jaar. Wat een geruststelling!
Luce geeft eerlijk toe dat ze soms zorgvuldie
ger omgaat met haar bloemen dan met
Diefstalgarantie
haar bril. “Waarschijnlijk omdat ik weet
Als handelaar weet Luce beter dan wie ook dat diefstallen een
dat ik in goede handen ben. Als ik
gegeven zijn waar je rekening mee moet houden. “Je koopt gee
een bijstelling of een kleine herstele
makkelijker een kwaliteitsbril als je zeker weet dat je die niet zomaar
ling nodig heb, weet ik dat mijn
kwijt kunt zijn”. En dat is het geval met onze diefstalgarantie, die drie
Varilux Center opticien altijd
jaar geldig blijft, op eenvoudig vertoon van het proces-verbaal.
voor me klaarstaat».
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En wil je nog een
10de bewijs?
De geografische nabijheid
van je Varilux Center .
Getest en goedgekeurd
door Luce!
Optic & Vision, 1050 Ixelles
West Optic, 1070 Anderlecht
Eggermont Opticien, 1090 Jette
Espace Vision,
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Optique du Pont, 1300 Wavre
Optic Eric, 1310 La Hulpe
Espace Vision, 1348 Louvain-La-Neuve
Les Opticiens Raevens, 1400 Nivelles
Optic 3000, 1400 Nivelles
Wellington Optique, 1410 Waterloo
Centre de Vision Decarnières,
1420 Braine l’Alleud
Optique Pasini, 1480 Tubize
I-Care, 1500 Halle
Opticien Vandiest,
1640 Sint-Genesius-Rode
Nadia Depril Optiek, 1700 Dilbeek
Optiek Weytjens, 1730 Asse
Optiek Weytjens, 1800 Vilvoorde
Petillion Optiek, 1850 Grimbergen
L. Zwijsen Optics, 2200 Herentals
Optiek Van den Wijngaert,
2223 Schriek
L. Zwijsen Optics, 2400 Mol
Optiek Jan Sels, 2520 Ranst
Optiek Peter Schellekens,
2650 Edegem
Optiek Ophtalmo, 2800 Mechelen
Optiek De Pauw, 3000 Leuven
Optiekhuis Vleeracker, 3010 Kessel-Lo
Elise De Vos Optiek, 3012 Wilsele
Optiek De Putter, 3200 Aarschot
Pie Optiek, 3290 Diest
Optiek Lemmer, 3500 Hasselt
Optiek Cuyx, 3520 Zonhoven

Optiek Roterman, 3600 Genk
Optiek Theo Habex, 3600 Genk
Optiek Mark Pauly, 3770 Riemst
Optiek Moreau, 3910 Neerpelt
Optiek Withofs, 3990 Peer
Braive Optique, 4000 Liège
Jossa Optique-Acoustique,
4000 Liège
Optique Buisseret, 4000 Liège
Les Opticiens D’Awans,
4100 Jemeppe-sur-Meuse
Opticien Serexhe, 4101 Seraing
Optique Gielen, 4300 Waremme
Luc Ledieu Opticien, 4430 Ans
Optique Design, 4550 Nandrin
Janssen Opticiens, 4620 Fléron
Anne Deltour Optique, 4880 Aubel
Bonnesire Opticiens, 4920 Aywaille
Opticien Alain Michel, 5000 Namur
Optique Grandjean, 5002 Saint-Servais
Optique Marlière, 5100 Jambes
Optique Lambert, 5300 Andenne
Optique Metten, 5300 Andenne
Optique Morant, 5570 Beauraing
Les Opticiens Dehalu, 5590 Ciney
Optique Eloy & Fils, 5590 Ciney
Optique Lefèvre, 6000 Charleroi
Opthill 2000, 6820 Florenville
Optique Buisseret,
6900 Marche-en-Famenne
Mon Opticien, 7000 Mons
Optique Simonet, 7080 Frameries
Opticiens Sotiaux,
7090 Braine-Le-Comte
Histoires d’Opticiens,
7100 La Louvière

12

Optique Lauwerys, 7100 La Louvière
Optique Lauwerys (Jolimont),
7100 La Louvière
Opticiens Bourgeois, 7130 Binche
Optiek Anseeuw, 8020 Oostkamp
Optiek Dumont, 8200 Brugge
Optiek Buyse, 8370 Blankenberge
Optiek Boury, 8560 Wevelgem
Optiek Synhaeve, 8570 Vichte
Optiek Pelgrim, 8620 Nieuwpoort
Optiek Eurolook, 8700 Tielt
Optiek Verhamme, 8790 Waregem
Optiek Van Bignoot, 9000 Gent
Optiek Buyl, 9040 Sint-Amandsberg
Optiek Hulpiau, 9050 Gentbrugge
L. Zwijsen Optics, 9100 Sint-Niklaas
Optiek Ellen Van Bael, 9140 Temse
Optiek Ockerman, 9200 Dendermonde
Optiek Karel Maudens,
9230 Wetteren
Optiek Van der Linden, 9240 Zele
Optiek Passe-Partout,
9320 Erembodegem
Ninoptics, 9400 Ninove
Optiek Keymeulen, 9470 Denderleeuw
Optiek Dhondt, 9600 Ronse
Optisch Centrum Claeys,
9620 Zottegem
Optiek Van Ommeslaeghe,
9700 Oudenaarde
Optiek Vermeulen, 9820 Merelbeke
Optiek Van Renterghem, 9880 Aalter
Optiek Demeester, 9900 Eeklo
Optiek Matuszczak, 9900 Eeklo

WWW.VARILUXCENTER.BE

D O S S I E R VA R I LU X C E N T E R ST R A AT P R A AT

Varilux Center

& ik

— Als je ogen Varilux glazen verdienen,

MICHAËL,

graficus, 56.

dan verdienen jouw brillenglazen de kennis
van een expert. We lieten enkele klanten
van een Varilux Center aan het woord. —

Ik heb Varilux glazen gekozen
toen zowel mijn bijziendheid als mijn
ouderdomsverziendheid erger werden.
Ik had constant vermoeide ogen en ik had het
gevoel dat ik niet meer helder kon zien, zowel
letterlijk als figuurlijk. Omdat ik heel zwaar bijziend
ben, kon ik beter twee brillen nemen. Met mijn
‘thuisbril’ ben ik beschermd tegen het blauwviolet
licht van digitale schermen. Met mijn tweede bril, die
is uitgerust met Varilux RoadPilot glazen voor het
autorijden, zie ik beter van ver en heb ik ook een
beter overzicht in grotere ruimtes. Ik draag
hem om te winkelen, in de bioscoop en
om uit te gaan, want zo herken ik
de mensen ook van op
een afstand.

Tekst Miriana Frattarola

CLAIRE,

advocate, 53

«Ik ben al bijziend sinds mijn zestiende. Ik heb de tijd
gehad om eraan te wennen. Maar tegen mijn vijftigste
had ik er zowel astigmatisme als ouderdomsverziendheid
bijgekregen. Van contactlenzen ben ik overgestapt op een
bril… die op mijn voorhoofd bleef wanneer ik moest lezen.
De grapjes begonnen zo ongeveer op hetzelfde moment als
de hoofdpijn. Toen heb ik besloten om Varilux glazen
te nemen en echt waar, dat heeft mijn leven veranderd.
Ik zie van ver en van dichtbij, en al wat er tussen ligt,
en de focus is altijd helder.
DIMITRI,

MARIE-LOUISE,

reisagent, 47

Ik speel heel graag golf.
Maar mijn ogen gaan achteruit, en
mijn golfprestaties ook, en zo geniet ik
er steeds minder van. Ik heb zojuist een heel
boeiende discussie gehad met mijn Varilux
opticien, over de kleur van fotochromatische
glazen: bruin om het reliëf van het terrein beter te
laten uitkomen, grijs om de afstand beter
te percipiëren en groen voor meer helderheid.
Ik koos een model uit de reeks
Transitions Signature. De kleur?
Graphite green, uiteraard!

gepensioneerd boekhouder, 76

Ik draag al bijna 30 jaar een Varilux bril. In een beroep
waar je constant moet switchen tussen scherm, papier
en gesprekken met mensen, was dat onmisbaar.
Ik heb een blind vertrouwen in mijn Varilux Center
opticien. Dankzij de Visioffice, een gesofisticeerd
toestel dat een indrukwekkend aantal parameters heel
nauwkeurig opmeet, heb ik brillenglazen op maat,
met een heel breed gezichtsveld en een perfect
kijkcomfort. Dat maakt mijn hele leven beter.
Goed zien is goed leven!
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Een extra glas

dat sla je

Het drukke leven van tegenwoordig, met ontelbare
verschillende activiteiten, vergt veel van onze ogen. Ze weten nog amper waar kijken terwijl we lezen -op papier of op
de alomtegenwoordige beeldschermen-, sporten, autorijden, uitgaan, binnen en buiten bezig zijn… Dat is de reden
waarom Essilor sinds 1959 (het jaar waarin de ingenieur
Bernard Maitenaz het eerste progressieve brillenglas uitvond) toptechnologie blijft inzetten ten dienste van jouw
visuele prestaties en welzijn. Dankzij de mogelijkheid tot
een extra paar brillenglazen, volledig aangepast aan je
levensstijl, ongeacht je leeftijd of correctie, geniet je eindelijk van het zicht waar je altijd van droomde. En in stijl!
Laat je gidsen en ontdek de toverformule die jouw dagelijks leven beter maakt: je Varilux opticien fluistert hem in
je oor, samen met een gepersonaliseerd aanbod aan een
voordelige prijs.

De multifocale mogelijkheden

VARILUX  X  SERIES Een adembenemende helderheid van
dichtbij, de meest recente revolutie op het vlak van progressieve glazen. Belangrijkste troef: de nieuwe optimalisatie-technologie Xtend, waarmee verschillende voorwerpen
in één kijkrichting worden opgenomen.
VARILUX  e  SERIES Een helder zicht en een onmiddellijke
aanpassing aan je multifocale bril. Belangrijkste troef: de
Swim Control-technologie, die voorgoed komaf maakt met
het vervelende schommeleffect dat nieuwe dragers zo vrezen. Stabiele beelden gegarandeerd, zonder vervorming.
VARILUX  PHYSIO  3.0 Zonder enige moeite alles soepel
kunnen waarnemen, is dat niet de droom van al wie hyper
geconnecteerd leeft? Belangrijkste troef: vermindering van
het gevoel van verblinding veroorzaakt door beeldschermen, gecombineerd met een bescherming tegen schadelijk
blauwviolet licht.
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— Een extra glas, dat sla je niet af, zeker als je dorst naar visueel comfort
groot is. Stap eens binnen bij een Varilux Center en geniet van een Happy Hour,
met aantrekkelijk aanbod voor een 2de paar Varilux glazen. Een extra paar
brillenglazen = gegarandeerd beter zien. — Tekst Miriana Frattarola

e niet af!

LI O NEL, m ed is ch
ver t eg enwoordig er, 56

Ik ben totaal afhankelijk van
mijn multifocale glazen.
Zonder ben ik niet in staat om een
gebruiksaanwijzing te lezen, of de
menukaart van een restaurant,
laat staan de dosering van een
medicijn… Ik vond het wel zo
voorzichtig om een tweede paar
in het handschoenenvak van
mijn wagen te hebben. De toffe
korting op een extra paar glazen
was de gedroomde kans om
een gepolariseerde zonnebril aan
te schaffen, die de contrasten
scherper maakt en alle storende
weerkaatsingen wegneemt.
Ideaal voor wie, zoals ik,
ontzettend vaak op de baan is,
en… zich net heeft ingeschreven
voor een tennistoernooi dat
hij dolgraag wil winnen!

VARILUX.

Een extra paar brillenglazen: de
oplossing voor veeleisende ogen

Een extra paar, uitgerust met hoogwaardige glazen voor
een verhoogde visuele scherpte in functie van je activiteiten, gratis behandeld tegen de effecten van blauwviolet
licht, èn met de mogelijkheid om gebruik te maken van
de Crizal® Sapphire+™ innovatie, die weerkaatsingen vermindert, ongeacht de lichtinval.
DAILY  LIFE  PACK Een tweede paar met identiek dezelfde correctie als de eerste, is ook beschikbaar in een Transitions-versie, het meekleurende glas dat zich aanpast in
functie van de lichtintensiteit.
ACTIVITY PACK Een tweede paar, perfect aangepast aan
de specificiteit van jouw levensstijl.
VARILUX  ROAD  PILOT Een glas dat speciaal werd ontworpen voor het autorijden, waarmee je kunt rekenen op
een perfect verzicht, en tegelijk ook het dashboard in de

gaten kan houden. Extra brede kijkhoeken voor een panoramisch zicht, vermindering van verblindende weerkaatsingen, … Alles werd voorzien om je te beschermen tegen
de gevaren op de weg.
VARILUX  DIGITIME Deze glazen zijn speciaal bedacht
voor wie digitaal actief is, dankzij twee exclusieve innovaties: een nieuwe visuele zone (van heel dichtbij) en een
aanpassing in functie van je schermafstand.
SUN PACK Dezelfde visuele prestaties als je eerste paar,
maar dan als zonnebril. Keuze tussen een honderdtal
beschikbare kleuren in de reeksen Physio (voor een
zicht in hoge resolutie), Polarized (die lichtweerkaatsing wegneemt), Dégradé (voor een variabel niveau van
intensiteit) en Mirror (voor een trendy spiegeleffect en
een ultrasnelle aanpassing bij veranderingen in lichtintensiteit).
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BIJNA ONZICHTBAAR *

EEN GEWELDIGE MANIER OM TE ZIEN EN OM JEZELF TE ZIEN

*Perceptie van onzichtbaarheid gebaseerd op draagtests van 2017 (Fr) N = 50 - toonde een betere perceptie van de ontspiegeling aan.

