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Weleens verblind door een tegenligger? Met tot spleetjes dichtgeknepen ogen gereden 
vanwege de laagstaande zon? Of door een gigantische hoosbui helemaal niks meer 
kunnen zien? Er zijn veel oorzaken denkbaar van slecht zicht, een van de grootste 
veiligheidsrisico’s bij het autorijden. Toch is hier een alles-in-één oplossing voor.
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ZEISS  DriveSafe  
brillenglazen

welke eisen een bril voor autorijden moet 
voldoen. Het resultaat: de ZEISS DriveSafe 
brillenglazen. Niet zomaar een brillenglas, 
maar een uiterst vernuftig hulpmiddel dat 
speciaal is ontwikkeld om de drie meest 
voorkomende zichtproblemen in één keer te 
tackelen. 

Zo houdt de ZEISS Luminance DesignTM 
Technology rekening met de pupilgrootte bij 
weinig licht en vermindert de DuraVision 
DriveSafe Coating waargenomen verblinding 
tot 64%. En met het DriveSafe brillenglasont-
werp ben je verzekerd van een duidelijk zicht 
op het wegdek, dashboard en spiegels. 

Dagelijks gebruik
Al deze innovatieve technologieën zijn 
natuurlijk allemaal leuk en aardig, uiteinde-
lijk draait het vooral om één ding: wat vindt 
de klant? Uit onderzoek blijkt dat al het 
pionierswerk niet voor niets is geweest. Zo is 
97% van de dragers erg tevreden over de 
ZEISS DriveSafe brillenglazen tijdens het 
autorijden. Maar ook over het dagelijks 
gebruik zijn de klanten zeer enthousiast: 94% 
is tevreden met de bril bij alledaagse bezig-
heden. Kortom, een klinkend rapport waar-
mee je (veilig) kan thuiskomen.

Dat goed zicht essentieel is voor jouw en 
andermans veiligheid, weet ik al sinds mijn 
eerste rijles. ‘Autorijden betekent kijken, 
kijken en nog eens kijken.’ Mijn rijinstructeur 
hamerde er zo’n beetje elke les op. Niet dat er 
iets mankeerde aan mijn ogen; ik kon en kan 

uitstekend zien. Toch zie ik een enkele keer 
tijdens het rijden bijna geen hand voor ogen 
meer; hardwerkende ruitenwissers of uitge-
klapte zonnekleppen ten spijt. Een ‘hulpje’ 
was tijdens deze hachelijke momenten meer 
dan welkom geweest.

Zichtproblemen
Toegegeven: in bijna alle weer- en verkeerssi-
tuaties kan ik vertrouwen op mijn eigen ogen 
en rij ik relaxed rond. Maar dat geldt lang 
niet voor iedereen. Veel automobilisten voe-
len zich in lastige rijomstandigheden onzeker, 
oncomfortabel en gestrest. Zoals bij zichtpro-
blemen. Drie boosdoeners springen eruit:
1 ‘Nachtblindheid’. Oftewel, moeite om objec-
ten snel genoeg op te merken bij weinig licht, 
zoals op regenachtige dagen, in de scheme-
ring of ’s nachts.
2 Verblinding door tegemoetkomend verkeer 
of straatverlichting in het donker.
3 Moeite met herfocussen tussen weg, dash-
board en zij- en achteruitkijkspiegels.

Drie vliegen in een klap
Omdat elk afzonderlijk zichtprobleem kan 
leiden tot gevaarlijke situaties of erger, heeft 
ZEISS, een Duitse fabrikant van optische 
systemen, tot in detail onderzoek gedaan aan 

ZEISS
ZEISS is pionier in innovatieve technologie en 
‘s werelds grootste fabrikant van precisie-optica. 
Wereldwijd kiezen per seconde twee mensen er-
voor om brillenglazen van ZEISS aan te schaffen. 
Kijk voor meer informatie op zeiss.nl/drivesafe.

Geen brildrager?
Ook dan ervaar je tijdens het autorijden de voorde-
len van de ZEISS DriveSafe brillenglazen. Zo ben je 
te allen tijde verzekerd van maximaal rijcomfort en 
veiligheid achter het stuur.

Unifocaal én multifocaal
De ZEISS DriveSafe brillenglazen zijn zowel ver-
krijgbaar in unifocale als in multifocale varianten.

Veilig de weg op met  


