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De temperaturen dalen en de kortste dagen van het jaar komen eraan. 

Sfeerlampen en gezellige kachels draaien op volle toeren.

In jouw kleerkast zijn kleurrijke jurken of zomerse hemden

ondertussen al even aan de kant geschoven. Ze hebben plaats

gemaakt voor lekker warme truien, langere kleedjes en stijlvolle jassen.

Om jouw najaarslook compleet te maken ontbreekt enkel nog een 

passende bril. Naast het verbeteren van jouw zicht, kijken we ook naar 

welk montuur het best past bij jouw gezichtsvorm, ogen en uitstraling. 

Ook voor technische vragen of service kan je altijd bij ons terecht. We 

helpen jou met plezier bij het kiezen van de juiste bril zodat jij enkel 

nog maar hoeft te schitteren.

Klaar om het najaar knallend in te zetten? 

Kom gerust eens langs. We helpen je graag!

Wouter & Ann
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COVER   ETNIA BARCELONA - €205

ETNIA BARCELONA - €215



Onze ogen worden dagelijks uren blootgesteld aan blauw licht. 
Denk maar aan de smartphone, computer, ledverlichting, koplampen 
van moderne auto’s, enz. Door de hoge frequentie dringt het licht 
door tot diep in het oog. Dit kan leiden tot vermoeidheid, een slechte 
nachtrust, stress en zelfs blijvende oogschade. 

Tips om je ogen te beschermen:

• Kies voor een bril (op sterkte) met een blauwfilter. Deze filter zorgt 
voor een comfortabel zicht, vermindering van lichtschittering en een 
scherper contrast.

• Plaats technologische apparaten op nachtstand. Het toestel zal nu 
automatisch alle kleuren weergeven in warme tinten.

• Minder de hoeveelheid blootstelling aan blauw licht. Gun je ogen 
rust door regelmatig in de verte of van het scherm weg te kijken.

voorkom 
schade 
door blauw 
licht

ETNIA BARCELONA - €213



people will 
stare, make 
it worth 
their while.

MARC O’POLO - €228

MARC JACOBS - €175 ETNIA BARCELONA - €210

ETNIA BARCELONA - €156



life is 
wonderful, 
you just 
need to see it 
through the 
right glasses. 
- Alexander Dumas

ESCHENBACH TITANFLEX - €252 CALVIN KLEIN - €162

TOMMY HILFIGER - €145
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CARVEN - €330
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Optiek Van Vaerenbergh
zorgt voor je ogen én oren

MINDER RISICO 
OP VALPARTIJEN
Eén op de drie mensen ouder dan 
65 valt gemiddeld één keer per jaar. 
Bij mensen ouder dan 80 wordt dat 
zelfs één op de twee. De gevolgen 
van zo’n valpartij kunnen ernstig 
zijn, en betekenen soms zelfs het 
einde van een actieve levensstijl. Mij 
overkomt het niet, denken velen, 
want ik kijk uit mijn doppen. Blijf 
toch maar voorzichtig, want studies 
hebben al uitvoerig aangetoond 
dat gehoorverlies een belangrijke 
risicofactor vormt voor valpartijen.
“Dan spreken we natuurlijk over de 
lange termijn”, verduidelijkt onze 
audioloog. “Geluid op zich heeft 
geen rechtstreekse invloed op ons 
evenwicht. Het gaat hem meer 
om je levensstijl die onvermijdelijk 
verandert als je minder goed begint 
te horen. Je krijgt de neiging om je 
te isoleren omdat je de anderen niet 
meer verstaat. Daardoor ga je minder 
op stap, beweeg je minder, en dat 
betekent dat je evenwichtssysteem 
minder wordt getraind. Dat laatste 
vormt een risico, want minder gevoel 
voor evenwicht vergroot het risico dat 
je valt.” 

GOED HOREN 
IS GOED LEVEN
Een verminderd gehoor? Je bent niet 
alleen: in België heeft 12% van de 
bevolking gehoorproblemen. Heel 
opvallend: van die mensen draagt 
slechts 1 op de 3 hoortoestellen. 
Gemiddeld zit er 7 jaar (!) tussen het 
moment waarop iemand vaststelt 
dat er iets scheelt aan zijn of haar 
gehoor en het moment waarop die 
persoon er daadwerkelijk iets aan 
doet. Nochtans is twijfelen nergens 
voor nodig. Integendeel! Laat dus 
je oren testen bij de minste twijfel.
Goed horen, al dan niet met de hulp 
van hoortoestellen, verbetert immers 
ook je levenskwaliteit aanzienlijk. Je 
hoort de deurbel weer, je verstaat 
wat iedereen zegt, je kan weer 
comfortabel tv-kijken, ... Kortom, je 
hoort er weer bij! “Een hoortoestel 
vormt de poort naar de buitenwereld”, 
vat onze audioloog samen. “Hoe 
langer je twijfelt om de stap te zetten, 
hoe minder je auditief systeem 
gestimuleerd wordt. Daardoor ga 
je steeds slechter horen, met alle 
gevolgen van dien voor je gezondheid. 
Mét hoortoestellen daarentegen kan 
je je gehoorverlies corrigeren en 
erger voorkomen.”

TWIJFELS OVER JE GEHOOR? Onze Lapperre-audicien is wekelijks aanwezig (op afspraak). Je kan 
bij ons terecht voor een gratis en vrijblijvende hoortest en de hooroplossing die perfect bij je past!

4
Gezond ouder worden: wist je dat ook je gehoor daarbij een 
cruciale rol speelt? Goed horen, dat betekent immers ook dat 
je erbij blijft horen: een gevuld sociaal leven, veel bewegen en 
je evenwichtssysteem trainen. Daardoor loop je dan weer 
minder risico op een (lelijke) val. Wat als je níet meer zo goed 
hoort? “Een hoortoestel verbetert je gehoor, maar indirect ook 
je gezondheid en welzijn”, aldus onze Lapperre-audioloog.

redenen om regelmatig
je gehoor te laten onderzoeken

Wij maken alle oren blij

METEN IS WETEN
Als je gehoor erop achteruit gaat, zijn 
de signalen vaak subtiel: het kost je 
meer moeite om groepsgesprekken te 
volgen of je bent ongewoon moe na 
een dag vergaderen op het werk. Ligt 
dat nu aan mijn oren of niet? Blijven 
twijfelen is nergens voor nodig. Laat 
je gehoor testen, dan weet je meteen 
hoe het ermee gesteld is. Een hele 
zorg minder! Wat het resultaat van je 
hoortest ook is, het biedt je houvast 
om verdere beslissingen te nemen 
die je gehoor en je levenskwaliteit 
ongetwijfeld ten goede komen. 

GEZOND OUDER WORDEN
“Je gehoor speelt een veel belangrijker 
rol dan iedereen denkt” zegt onze 
audioloog. “Beter horen nodigt uit 
om meer te bewegen: een belangrijk 
aspect in het gezond ouder worden. 
Draag dus zorg voor je oren, en 
geniet van het leven!
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HUGO BOSS - €270



Beter zicht,
ook bij weinig licht

ZEISS DriveSafe:

•  Beter zicht, ook bij weinig licht. 
•  Minder verblinding door tegenliggers. 
•  Een breder zicht, ook multifocaal.

Actie loopt van 21 september t.e.m. 31 december 2021.

Beter zicht,
ook bij weinig licht

Seeing beyond

Voor zijn 175ste verjaardag
schenkt ZEISS u een paar

DriveSafe brillenglazen cadeau
bij aankoop van een bril
met SmartLife glazen.

CADEAU



De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/11/2021 t.e.m. 31/01/2022 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW. 
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf. 
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Di - vrij: 9u - 12u30 en 14u -18u30    Zat: 9u - 12u30 en 14u -17u    Zondag en maandag gesloten

Eenvoudig online lenzen en onderhoudsproducten
bestellen, waar je ook bent.

www.ilens.be/vanvaerenbergh
Dé online lenzenwebshop van Optiek Van Vaerenbergh!

www.optiekvanvaerenbergh.be


