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Kwart bestuurders vermijdt rijden in het donker
Huizen, 26 oktober 2017 – Vanaf aanstaande zondag worden de dagen korter en de
nachten langer en gaan we weer vaker de weg op in het donker. Niet iedereen voelt zich
hier prettig bij. Ruim twee derde van de Nederlandse bestuurders (69%) ervaart
ongemakken bij rijden in het donker. Een kwart (24%) laat de auto zelfs het liefst voor de
deur staan zodra de duisternis intreedt. Bijna 60 procent van de bestuurders geeft aan de
rijstijl aan te passen wanneer zij in het donker de weg op gaan. Dit blijkt uit onderzoek van
Specsavers onder ruim 1.100 Nederlanders. De retailketen voerde dit onderzoek uit in
aanloop naar de wintertijd en werkt samen met de ANWB om bewustwording te
vergroten van het belang van goed zicht in het verkeer. Met name op het moment waarop
procentueel de kans op verkeersongevallen het grootst is: in het donker.
Met name vrouwen geven aan ongemakken te ervaren tijdens het rijden in het donker (81%
versus 60% mannen). Daarnaast voelen vrouwen zich vaker onzeker (27% versus 11%), en
onveilig (29% versus 11%) wanneer zij rijden in het donker.
Kleine correctieafwijking, flinke impact op rijgedrag
Mensen die in het donker rijden hebben 160 procent meer kans op een ongeluk dan
autobestuurders bij daglicht. De meeste ongelukken vinden plaats in de avondspits.* Joanne
Wood, Professor op de School of Optometry and Vision Science aan de Queensland
University of Technology in Australië, deed grootschalig onderzoek naar de relatie tussen
zicht, veroudering en rijprestaties. “Veel mensen weten niet dat je ogen anders werken in
het donker, wat ertoe kan leiden dat je belangrijke objecten over het hoofd ziet. Een nietgecorrigeerde afwijking van 0.50 kan al een flinke impact hebben op je rijgedrag. Bovendien
ervaren veel mensen ongemak door verblinding van koplampen van tegenliggers. Dit kan
een risico zijn als je je realiseert dat zichtbaarheid van voetgangers met 40 procent daalt
door het effect van deze verblinding”, aldus Joanne Wood.
Onzeker in het donker
“Kijkend naar het effect van duisternis op het zicht, is het niet geheel onterecht dat mensen
zich niet altijd even zelfverzekerd voelen wanneer zij in het donker in de auto stappen.
Kijken in het donker, of je nu een bril draagt of niet, kan een verschil van wel driekwart in
sterkte inhouden. Regelmatig je ogen laten testen, zodat je weet hoe het met je zicht gesteld
is, kan helpen om een stukje van die onzekerheid weg te nemen. Ook als je een kleine
afwijking hebt en normaal gesproken bij daglicht geen bril nodig hebt, kan dit in het donker
wel helpen om je zicht te verbeteren”, aldus xx opticien bij Specsavers [plaatsnaam].
Goed zicht begint bij jezelf
Het is voor veel mensen bekend dat het belangrijk is om goed zichtbaar te zijn in het
verkeer. Maar wat niet iedereen zich realiseert, is dat goed kunnen zien wanneer je zélf
deelneemt aan het verkeer misschien wel net zo belangrijk is. Zorg dus dat je de juiste
maatregelen neemt om je zicht zo scherp mogelijk te houden. Als bestuurder, fietser of

voetganger. Goed zicht begint bij jezelf. Dit (h)erkent ANWB ook als een van de partners van
Specsavers.
*Blijkt uit onderzoek van Stichting Incident Management Nederland.

Over Specsavers
Specsavers is een snelgroeiende retailketen die 131 oog- en hoorzorgwinkels in Nederland
exploiteert. De winkels worden gerund op joint-venture basis onder leiding van lokale
winkelpartners. Het van oorsprong Britse familiebedrijf is sinds 1997 in Nederland actief en
heeft als missie om kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen
toegankelijk te maken. Specsavers Nederland boekte in 2016/2017 een omzet van ruim €
135 miljoen.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de markt van
eerstelijns oog-en hoorzorg en haar positie verder versterken. Aan nagenoeg elke vestiging is
een bij de Stichting Audicien (StAr) geregistreerde triage audicien verbonden, waarmee
kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsinrichting is gewaarborgd.
Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief
hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.
Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving,
voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen.
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