
Natuurlijk rechtop 
Een beeldschermbril werkt



Hoeveel werknemers 

werken er meer dan 

2 uur per dag op een 

scherm?

Hoeveel daarvan zijn 

ouder dan 36? 

Hoeveel van hen 

dragen een bril (leesbril, 

multifocale bril of een 

bril voor veraf)?

Ziet u personeel 

krom en onnatuurlijk 

zitten achter hun 

beeldscherm?

Klaagt uw personeel over 

nek- of rugklachten?

IN EEN  
NOTENDOP CHECKLIST

Biedt personeelsleden die 

het nodig hebben een ZEISS 

beeldschermbril aan. Dit is een 

kleine investering voor een high-

end hulpmiddel. Hun zithouding 

verbetert heel natuurlijk. 

Zij zullen minder nek- en 

rugklachten hebben, zich vitaler 

voelen en effectiever zijn in het 

werk. Dat verhoogt de duurzame 

inzetbaarheid.



Innovatieve ZEISS  

beeldschermglazen + montuur

 

Op maat gemaakt en geoptimaliseerd 

voor beeldschermafstand

Krasbestendige, vuil-  

en stofwerende glazen

 

Volledige UV-bescherming  

en ontspiegeld

Interesse? Bel ons voor een afspraak › 020-2351117
Eerst zelf een maand proberen? Wij meten graag bij u persoonlijk 
een proefexemplaar aan.

€ 399,- excl. BTW

*Mocht uit de oogmeting blijken dat medewerker geen bril nodig heeft, dan betaalt u alleen zijn of haar oogmeting.

EEN BEELDSCHERMBRIL

Montuur + ZEISS brillenglazen
inclusief oogmeting bij medewerker* 



ZO GEREGELD

Voorbereiden
HR-manager

• Probeer zelf een beeldschermbril

• Creëer intern draagvlak 

• Neem ‘brillenparagraaf’ op  

in uw arboplan

Communiceer aanbod
HR-manager

• Hang posters op in de kantine,  

entree of naast het koffiezetapparaat

• Verstuur interne e-mail

• Op intranet, in nieuwsbrief of via bedrijfsapp

Afhandelen aanvraag 
HR-manager en medewerker

• Beoordeel aanvragen  

in ZEISS-omgeving

• HR-manager keurt goed of wijst af

• Medewerker maakt afspraak met opticien

Ogen Screenen 
Medewerker en opticien

• Medewerker komt op afspraak

• Opticien doet oogmeting
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Kiezen montuur 
Medewerker

• Kiest een montuur 

• Ander, duurder montuur?  

Meerprijs is voor medewerker 

 

Slijpen en aanmeten
XO optics

• Gepersonaliseerde ZEISS brillenglazen

• Glazen geoptimaliseerd voor 

beeldschermafstand

• Inclusief nazorg

Vergoeding
Administratie

• In overleg met de opticien ontvangt u een 

overzichtsfactuur met daarop de verstrekte 

beeldschermbrillen.

Welke middelen krijgt u?

• Poster, flyer, interne kopij en beeld voor 

e-mail of intranet en toegang tot de 

Beeldschermbrilwijzer  

(uw online aanmeld-omgeving).

• Arboparagraaf

• Fiscale toelichting van  

Govers Accountants en Adviseurs.
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Krom

Een beeldschermbril corrigeert de 

houding op een natuurlijke manier. 

Het klinkt raar, maar dat is juist 

belangrijk voor iedereen die al een 

bril of lenzen draagt.

• Leesbril of multifocaal is 

lastig voor middenafstand 

(armlengte).

• Buigen naar scherm  

voor scherp beeld.

• Strekken van nek  

of bewegen hoofd.

• Spannen van nek- en 

rugspieren om hoofd te 

dragen.

• Gevolg is een 

onnatuurlijke, kromme 

zithouding.

VERBETERT  
DE KIJKHOUDING



Rechtop

• Beeldschermbril 

geoptimaliseerd  

(armlengte).

• Scherp zicht zonder 

buigen, strekken of  

hoofd bewegen.

• Hoofd steunt op 

schouders. Nek- en 

rugspieren ontspannen.

• Automatisch  

rechtop zitten. 

“Veel rug- en nekklachten 

ontstaan door een 

verkeerde zithouding.  

Daarom adviseer ik HR-

managers die hun personeel 

vitaal willen houden om 

een beeldschermbril als 

preventief middel aan te 

bieden.” 

Arbo-arts



Mensen die een bril op hebben, dragen letterlijk meer risico 

dan mensen die geen bril dragen. De stijfheid van de lens in 

het oog neemt met de leeftijd toe. Iemand die een bril draagt 

kan dan minder makkelijk scherp stellen. Wat is het risico? 

RISICO’S VAN  
BRILDRAGERS

MULTIFOCAAL

Draagt u een multifocale bril? Dit type bril is 

geoptimaliseerd voor veraf en dichtbij. Het 

deel in het glas waarmee u op armlengte 

scherp ziet is klein. Het gevolg is dat u bij 

beeldschermwerk dus uw hoofd veel beweegt 

om scherp te zien. Dat voelt op den duur 

onprettig en zwaar.

LEESBRIL 

Een leesbril is zo geslepen dat u de letters en 

tekens op +/- 35 cm afstand scherp ziet. Een 

beeldscherm staat op 50 tot 70 centimeter 

afstand. Om scherp te zien zal u ongemerkt 

naar het scherm toebuigen.



MAAR WAT LEVERT  
DAT OP?

NATUURLIJK RECHTOP

IN UW BEDRIJF

 % Vitaal personeel

 % Voorkomen van klachten

 % Goed werkgeverschap

 % Verlagen ziekteverzuim

 % Voldoen aan de Arbowet 

VOOR UW MEDEWERKERS

 % Minder vermoeide ogen

 % Minder hoofd- en nekklachten

 % Helder zicht op alle werkafstanden

 % Service bij lokale vakopticien



TNO ONDERZOEK

TNO voert in samenwerking met het CBS  iedere twee jaar 

de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit naar de 

arbeidssituatie in Nederland onder bijna 63.000 werknemers. 

Daar komt onder anderen uit:

KLACHTEN BIJ LANGDURIG BEELDSCHERMWERK

• Creatieve beroepen 20,1%

• ICT beroepen 17,8%

• Bedrijfseconomische en administratieve beroepen 17,2%

LEEFTIJD EN VERZUIM

Hoe ouder een medewerker is, hoe groter de kans dat de 

klachten bij langdurig beeldschermwerk redenen zijn voor 

verzuim. Als je 24 bent is dat 9,5%. Ben je midden veertig 

dan loopt dat op tot 13%.

SECTOR EN VERZUIM

Kijken we naar de sector waar men in werkt en het verzuim, 

dan zien we dat er risicosectoren zijn: Financiële instellingen, 

ICT en landbouw en visserij.

WAT ZEGGEN
DE CIJFERS

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS)



SPELREGELS

• De werkgever mag een beeldschermbril onbelast 

verstrekken en vergoeden.

• Voor deze arbovoorziening geldt een 

gerichte vrijstelling.

• De gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije 

ruimte van de WKR.

• De werkgever mag geen eigen bijdrage vragen van de 

werknemer.

• De beeldschermbril moet zijn opgenomen in het 

arboplan van de werkgever.

• De werkgever moet aannemelijk kunnen maken 

dat de kosten voor de beeldschermbril redelijk zijn 

(bijvoorbeeld met een factuur van de opticien). Dit 

geldt ook voor een oogmeting.

• De werknemer moet de bril nodig hebben voor zijn of 

haar werkzaamheden.

• De werknemer moet de beeldschermbril geheel of 

gedeeltelijk gebruiken op de werkpek. Dit mag ook 

een thuiswerkplek zijn.

Zie voor toelichting en uitleg de fiscale bijlage van  

Govers Accountants en Adviseurs.



XO OPTICS ZUIDAS
KIEST ZEISS 
DE PERFECTE COMBINATIE

In ZEISS zien wij een internationale partij die

beeldschermglazen biedt van zeer hoge 

kwaliteit. Als XO Optics Zuidas streven wij naar 

eenzelfde, hoogstaande kwaliteit in producten 

en oogzorg. Een combinatie ligt dan voor de 

hand. Dus als u besluit om uw personeel een 

beeldschermbril aan te bieden, dan heeft u het 

beste van die twee werelden. U kunt vertrouwen 

op de allerbeste oogzorg, geleverd door onze 

HBO Optometrist. En de beeldschermbril is 

op maat gemaakt en voorzien van de beste 

glazen. Zo werken wij samen aan de duurzame 

inzetbaarheid van uw personeel.

Gustav Mahlerlaan 397

1082 MK Amsterdam

office@xo-optics.nl

020-2351117


