
Duizeligheid, een stijve nek, vermoeidheid en struikelen wanneer 
u de trap oploopt worden vaak genoemd als gewenningsklachten 
bij een multifocale bril, maar zijn vrijwel niet aanwezig wanneer 
deze goed is geadviseerd en aangemeten. Wanneer klachten blijven 
aanhouden, is dit geen gewenning meer.

Klachten die u mogelijk ook ervaart:
• Hoofdpijn 
• Lichtgevoeligheid
• Moeite met langdurig lezen of lezen in de schemering
• Vermoeide/tranende/branderige ogen
• Niet lang achter de computer kunnen zitten 
• Moeizaam wisselen van dichtbij naar veraf kijken en andersom

Herkent u zich in het bovenstaande, dan kunt u er vrijwel zeker van 
zijn dat uw bril niet (meer) goed is. Het maakt niet uit waar u uw 
multifocale bril heeft gekocht en of de brillenglazen van een huismerk 
zijn of van een A-merk, zoals Varilux Essilor, Hoya, Rodenstock of 
ZEISS. Ter kennismaking met onze expertise, kunt u bij De Hesse 
Optiek & Oogzorg terecht voor een vrijblijvende brilcontrole.

De Hesse Optiek & Oogzorg is dé specialist in multifocale 
brillenglazen. Om de exacte oorzaak van uw klachten te bepalen, 
nodigen wij u uit voor een brilcontrole, uitgebreid oogonderzoek of 
second opinion. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wij kijken o.a. naar: 
• Huidige montuur en brillenglazen
• Oogbewegingen en convergentie
• Accommodatie (leesvermogen)
• Oogsterkte
• Ooggezondheid
• FrameFit (pasvorm) met i.Terminal 2

Heeft u nog geen bril of draagt u (multifocale) contactlenzen en 
ervaart u klachten? Dan nodigen wij u natuurlijk ook uit voor een 
vrijblijvend onderzoek. Loop bij ons binnen of bel voor een afspraak. 
U bent van harte welkom voor al uw vragen en een kop koffi e! 

Maandag 12:00 - 17:30 Zaterdag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:30 Zondag  gesloten
Woensdag 09:00 - 17:30 
Donderdag 09:00 - 17:30 Tevens op afspraak buiten
Vrijdag 09:00 - 19:00 onze openingstijden.

Dé multifocaal specialist 
Altijd de juiste oplossing!

Pearl Buckplaats 31
3069 BZ Rotterdam-Ommoord

Winkelcentrum Hesseplaats,
direct naast het metrostation.

(T) 010 236 1939 
(E) info@dehesse.nl
www.dehesse.nl

Uw bril is zo goed als…
De nieuwe generatie multifocale brillenglazen (voor scherp zicht in de verte en dichtbij, voor boven de 40 jaar) staan bekend om een 

snelle gewenning, mits deze goed zijn aangemeten. Een bril is namelijk zo goed als de oogmeting, het montuuradvies, het type 
multifocale glas en de positionering van de brillenglazen zelf. Ook de afpassing van de bril, de uitleg die u krijgt, en natuurlijk de 

gezondheid van uw ogen zijn net zo belangrijk. Maar hoe weet u als brildrager of uw bril (nog) goed is?

TIP! Laat regelmatig de pasvorm van uw bril controleren voor 
optimaal zicht.
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