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Instructies voor het vervolledigen van jouw bestelling van brillenglazen

Voor je een bril bestelt, is het eerst en vooral belangrijk dat je een exacte oogmeting laat uitvoeren bij de
opticien of oogspecialist. Hij/zij zal jou een voorschrift of gedetailleerd papier geven, met daarop al jouw
waarden. Maar als je je afvraagt wat die waarden precies betekenen, dan vind je hier een kort overzicht van
welke waarden nu net belangrijk zijn voor jouw bestelling. Kijk zeker goed na, nadat je alles in het
bestelformulier hebt ingevuld, dat je jouw rechteroog (R, RO of OD) niet hebt verward met jouw linkeroog
(L, LO of OS). 

Hoe lees je het voorschrift van een bril?

Jouw voorschrift kan er
bijvoorbeeld als volgt uitzien.
Het precieze format kan anders
zijn, afhankelijk van de dokter
of opticien.

Sommige oogspecialisten
noteren slechts één waarde
voor PD. Als dat het geval is 
voor jou, dan moet je deze
waarde door twee delen om
de rechteroog- en
linkeroogwaarde te krijgen.

Sfeer (SPH of SF) - dit geeft de dioptrie aan, ook bekend als de optische afwijking in sterkte, aangegeven
voor elk oog. Als je verziend bent, is dit een plus (+) waarde en als je bijziend bent, is dit een min (-) waarde.
Zie je hier een gelijkheidsteken (=), dan moet je in het bestelformulier minus (-) aangeven. Als hier geen
waarde is aangegeven, moet je in het bestelformulier 0.00 selecteren. 

Cilinder (CYL) - dit geeft aan dat je aan astigmatisme lijdt. Astigmatisme is aan aandoening waar het
hoornvlies een onregelmatige vorm heeft, en een cilinder corrigeert deze vervormingen. Indien jouw
voorschrift geen CYL-waarde bevat, vul dan 0.00 in wanneer je bestelt.

Axis of As (AX of AS) - dit is een tweede waarde die de positie of richting van astigmatisme in het oog
aangeeft, in graden. Als je geen AS-waarde vindt, vul dan 0 in bij het bestellen.

Pupilafstand (PD) - deze waarde toont de afstand tussen jouw pupillen in millimeters. De exacte afstand
is belangrijk bij het bestellen, want dit helpt ons jouw brillenglazen in een optimale positie binnen de
montuur te plaatsen. Voor de meeste mensen is de afstand van één pupil tot de neusbrug 28-35 mm. Er
zijn echter uitzonderingen. Als jouw oogspecialist geen PD-waarde heeft genoteerd, kan je deze zelf meten
aan de hand van ons printbaar meethulpmiddel (op onze website). Zie je op jouw voorschrift slechts één
PD waarde, dan kom je tot de waarde voor zowel rechts als links door deze ene waarde in twee te delen
(bvb. 61:2= 30.5 voor elk oog).
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