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NIKON: INNOVATIE EN STERK MERK
    ALS SLEUTEL TOT SUCCES

NIEUW! BLUE SECURE VAN NIKON; 

DÉ EFFECTIEVE BESCHERMING 

TEGEN SCHADELIJK BLAUW LICHT

Waarom lanceert Nikon Blue Secure? We vroegen het aan Rob Van 
Groeningen, Managing Director van Holland Optical Company:

“Door de enorme toename van het gebruik van allerhande elektronische en 
digitale apparatuur en de schadelijke gevolgen van zonlicht, is de aandacht 
voor blauw licht en de schadelijke gevolgen daarvan sterk toegenomen. 
Blootstelling aan blauw licht verhoogt het risico op maculaire degeneratie 
en kan de oorzaak zijn voor zichtverlies bij volwassenen. Een effectieve 
bescherming van de ogen zowel binnen- als buitenshuis is dus noodzake-
lijk.”

Rob Van Groeningen vervolgt: “Wist je trouwens dat 47% van de eindge-
bruikers weten dat blauw licht bestaat, maar dat slechts 7% de negatieve 
gevolgen kent ? De symptomen van blootstelling aan blauw licht, stelt men 
dikwijls vast op het einde van de dag, namelijk door visuele vermoeidheid, 
maar ook het gevoel van minder contrast bij het zien is een typisch ver-
schijnsel. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat maar liefst 86% van de 
brildragers geïnteresseerde is om hun ogen beter te beschermen.”

Wat maakt Blue Secure van Nikon zo uniek ?Blue Secure heeft drie unieke 
kenmerken, volgens Roger Slangen:  

“Eerst en vooral de technologie van de moleculen die in het brillenglas, door 
middel van een imbibitiemethode zijn ingebracht, garanderen een optimale 
bescherming tegen blauw licht in die omstandigheden waar het meest nodig 
is, van 415nm tot 455nm. Ten tweede is het zo dat de transparantie van het 
brillenglas nauwelijks te onderscheiden is van een standaard brillenglas. Met 
andere woorden, als opticien biedt u uw klant een uiterst esthetisch product 
aan. Last but not least kunnen we stellen dat Blue Secure tot maar liefst 4,8 
keer meer beschermt tegen blauw licht dan standaard witte brillenglazen.”
 
NIKON & TRANSITIONS, EEN COMFORTABELE COMBINATIE 
VOOR BESCHERMING TEGEN BLAUW LICHT  
Frank Van der Voort (Sales Manager) is al jaren een grote voorstander van 
Transitions brillenglazen, een garantie voor perfect zicht bij elk licht. De 
evolutie naar ‘healthy sight’ is ook een onomkeerbaar feit bij Transitions. 
Frank Van der Voort vertelt ons welke toegevoegde waarde Transitions bril-
lenglazen bieden inzake bescherming tegen blauw licht: 

“Blauw licht wordt vaak geassocieerd met pc schermen, IPads, elektronische 
apparaten, LED licht en halogeen verlichting, maar blauw licht is vooral 
buitenshuis sterk aanwezig. Veel mensen weten niet dat de zon namelijk 
de grootste bron van blauw licht is met een intensiteit die honderden keer 
sterker is dan beeldschermen en elektronische apparaten.”
 
TRANSITIONS EN BLAUW LICHT BINNENSHUIS
Binnenshuis filteren Transitions brillenglazen het blauw licht dat verspreid 
wordt door allerhande artificiële lichtbronnen. Transitions Signature blok-
keert minstens 20% van het schadelijke blauw licht binnenshuis. Dit is tot 
twee keer meer dan heldere brillenglazen.  Transitions XTRActive beschermt 
tot 34% tegen blauw licht, wat maar liefst drie keer beter is dan heldere 
brillenglazen.

Transitions brillenglazen filteren binnenshuis blauw licht, omdat de foto-
chromatische moleculen in niet actieve toestand binnenshuis ook (blauw) 
licht absorberen, zonder in te leveren aan helderheid van de brillenglazen. 
Transitions Signature is in niet actieve toestand niet te onderscheiden van 
heldere brillenglazen. 

 
TRANSITIONS EN BLAUW LICHT BUITENSHUIS
Buitenshuis kleuren Transitions brillenglazen op tot zonnebril om uw ogen te 
beschermen tegen UVA, UVB en blauw licht. Transitions Signature brillenglazen 
blokkeren meer dan 85% van het blauw licht. Transitions XTRActive biedt de 
beste bescherming door 88% à 94% van het schadelijk blauw licht te blokkeren 
in de zon. Consumenten die gevoelig zijn voor fel licht, bijvoorbeeld na cataract 
operatie bieden een absolute klanttevredenheid  van maar liefst 94%, zowel 
binnenshuis als buitenshuis.
 

BLUE SECURE BESCHERMT  
TEGEN SCHADELIJK BLAUW LICHT

 BLAUW LICHT FILTER ESTHETIEK

Het schadelijke blauwe licht  
wordt direct door het  
materiaal geabsorbeerd

Neutraliseert de kleur in zicht 
en reflectie

NIEUW

VOOR INFORMATIE

www.hocsite.com 
www.nikonbrillenglazen.nl
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HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
Verrijn Stuartweg 42, 1112 AX Diemen
Postbus 234, 1110 AE Diemen
info@hocsite.com

DE REDACTIE VAN DE OPTICIEN GING OP BEZOEK BIJ HOLLAND 

OPTICAL TE DIEMEN, VERDELER VAN NIKON BRILLENGLAZEN OM DE 

LAATSTE INNOVATIE VAN NIKON TE ONTDEKKEN; BLUE SECURE, DÉ 

EFFECTIEVE BESCHERMING TEGEN SCHADELIJK BLAUW LICHT.  WE 

INTERVIEWDEN HET TRIO ROB VAN GROENINGEN (MANAGING 

DIRECTOR), ROGER SLANGEN (PROJECT MANAGER) EN FRANK VAN 

DER VOORT (SALES MANAGER).
Frank Van der Voort besluit : “In vergelijking met verschillende ontspiegelin-
gen die beschermen tegen blauw licht, biedt Transitions optimale bescher-
ming. Het grote voordeel van Transitions brillenglazen is evenwel dat ze 
uw ogen ook buitenshuis beschermen tegen blauw licht, omdat de brillen-
glazen opkleuren in de zon. Transitions biedt zo de beste bescherming in 
iedere lichtomstandigheid! Live the good light!”

NIKON EXCLUSIEF PARTNER PROGRAMMA
Holland Optical startte vorig jaar met het Nikon Partner programma.  “Het 
sterke Nikon merk met de nieuwste innovatie Blue Secure staan garant voor 
een unieke  waarde creatie voor de consument. Nikon kan voor extra loy-
aliteit en omzet zorgen, zeker met gerichte communicatie en demonstratie 
van de unieke USP’s. Holland Optical heeft voor zijn Nikon Partners een 
uitgebreid aanbod van verschillende tools  beschikbaar voor de kwalitatief 
hoogwaardige presentatie en communicatie van Nikon brillenglazen.” 

“Met de Nikon Studio kan zelfs een unieke winkelervaring gecreëerd wor-
den. Consumenten maken zo kennis met de verschillende toepassingsmo-
gelijkheden van Nikon en de innovatieve concepten voor de brillenglazen. 
Het merk Nikon is nog steeds één van de top 100 bekendste merken in de 
wereld, mede dankzij de fotografie en innovaties in steppers, microscopen, 
scanners en aerospace.
Werken met Nikon betekent een garantie voor perfecte kwaliteit op vlak 
van brillenglazen en services. Een belangrijke stap om zo aan de behoef-
ten van uw veeleisende consumenten te beantwoorden” , besluit Rob Van 
Groeningen. 

Voor aanvullende informatie: 
Holland Optical Company
Tel. +31 (0)20 6 951 951
www.hocsite.com

Blauw licht wordt vooral uit-
gestoten door de zon en ver-
spreidt zich in de atmosfeer 
(reden waarom de lucht 
blauw is).
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