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DE IDEALE BRIL MATCHT MET JE
ogen, persoonlijkheid én uiterlijk!

De Brilboutique wil haar klanten meer bieden dan 
zomaar een bril met de juiste glazen. Uiteraard is dat 
para medische aspect bijzonder belangrijk en kunnen 
wij onze klanten daarin optimaal begeleiden. Maar we 
gaan graag nog een stapje verder. Het eerste wat je 
ziet als je iemand ontmoet is zijn of haar gezicht, en 
dus uiteraard ook de eventuele bril. Voor ons is het 
dan ook bijzonder belangrijk dat de bril die je draagt in 
verhouding staat tot wie je bent en één geheel vormt 
met je gezicht. 

Om klanten daarin volledig te kunnen adviseren zijn 
wij allen opgeleid tot brilstylist. Ben je op zoek naar 
een nieuwe bril, dan starten we met een persoonlijk 
gesprek: wat zijn je noden? Op welke momenten zal je 
je bril dragen en wat staat er op het voorschrift?

Daarna polsen we naar de uitstraling die je wil bereiken. 
Net die uitstraling kan je gaan benadrukken met het 
juiste montuur. 

Vervolgens analyseren we je gezichtskenmerken om 
de ideale vorm van je bril te kunnen bepalen. Zijn er 
gezichtskenmerken die je graag wil benadrukken of net 
camoufleren?

Als laatste bepalen we ook je kleurtype. Ben je een 
zomer-of wintertype? Of eerder een herfst- of lentetype? 
Zo weten we meteen welke kleuren je flateren en welke 
je beter kan mijden.

Zoek jij een nieuwe bril? Kom dan zeker kennismaken!

Gythe, Esma, Elien, Magalie en Cemre

E en bril als noodzakelijk kwaad? “Absoluut niet,  
als het aan ons ligt,” lacht Gythe Grosemans, 
zaakvoerder van de Brilboutique

  ““Pas als we erin geslaagd zijn Pas als we erin geslaagd zijn 
om alle puzzelstukken te doen samenvallen,om alle puzzelstukken te doen samenvallen,

zit onze job eropzit onze job erop””



DE BRILBOUTIQUE MAAKT KOMAF 
MET DROGE OGEN
Wij pakken de symptomen én de oorzaak aan

Winter en zomer
Zaakvoerster Gythe Grosemans merkte een duidelijke behoefte 
vooraleer ze het eerste droge ogencentrum opende. “Droge ogen zijn 
vooral een probleem tijdens twee specifieke periodes van het jaar, 
meer bepaald winter en zomer. Tijdens de koudste maanden vormen 
de vrieskou buiten en de verwarmingslucht binnen vaak de oorzaak. 
Tijdens de zomermaanden zijn airco- en ventilatiesystemen veelal de 
boosdoener. Meestal stappen mensen dan naar de apotheek voor een 
comfortdruppel. Dat werkt voor even, maar het pakt het probleem niet 
aan bij de wortel”, legt Gythe uit.

Geen diagnose maar analyse
“In ons droge ogencentrum analyseren we de klachten en oorzaken erg grondig, want die kunnen sterk verschillen. 
Enerzijds heb je de seizoensgebonden klachten, anderzijds kunnen droge ogen ook veroorzaakt worden door veel 
schermtijd, problemen met de traanfilm en het traanvocht, allergieën, of iemands medische voorgeschiedenis. Wij stellen 
geen diagnoses, maar maken wel een vakkundige analyse. Op basis daarvan zoeken we een passende behandeling. 
We verwijzen mensen ook door naar één van de oogartsen met wie we nauw samenwerken of naar de behandelende 
oogarts.”

Pijnloze behandeling
De Brilboutique maakt onder meer gebruik van een hoogtechnologisch toestel, dat niet alleen de symptomen, maar ook 
de oorzaak van droge ogen aanpakt. “Afhankelijk van de oorzaak stellen we een plan van aanpak op. Extra vitaminen of 
voedingssupplementen als visolie kunnen verlichting brengen. Een vaak voorkomende oorzaak van droge ogen is een 
verstoorde werking van de klieren van Meibomius. Die zijn verantwoordelijk voor de productie van de lipidenlaag van 

de traanfilm. Met behulp van 
een speciaal toestel stimuleren 
we de kliertjes meer olie 
te produceren waardoor de 
lipidenlaag weer optimaler 
kan functioneren. Dit leidt 
tot een betere kwaliteit van 
de traanfilm. De behandeling 
is volledig pijnloos, je kan je 
activiteiten erna meteen weer 
hervatten”, besluit Gythe.

D roge of geïrriteerde ogen, de kans bestaat dat je er tijdens de wintermaanden mee te kampen 
krijgt. Droge ogen zijn vandaag een vaak voorkomend probleem. Gelukkig is de kwaal meestal 
goed behandelbaar. Tenminste, als je ermee naar een ervaren optometrist of oogarts gaat. 
Om het groeiend probleem aan te pakken, opende De Brilboutique in Kermt een droge 

ogencentrum en is het daarmee meteen de eerste gespecialiseerde oogzorgpraktijk voor droge ogen 
in Limburg.



Waarom daglicht zo belangrijk  
is voor ons

Door onze digitale levensstijl brengen we 
steeds meer tijd binnen door. Nochtans is 
het superbelangrijk om via buitenactiviteiten 
voldoende daglicht op te nemen. Want 
daglicht is essentieel voor lichaam en 
geest! Het doet je beter slapen, geeft 
jouw humeur een boost en heeft ook een 
positieve impact op jouw biologische klok. 
Daarnaast heeft UV-licht ook invloed op 
talrijke stofwisselingsprocessen. En de 
voordelen voor de ooggezondheid zijn ook 
reeds bewezen. Kortom: ga zoveel mogelijk 
naar buiten en geniet van het daglicht!

Maar geniet met mate als de zon 
hoog aan de hemel staat

Jammer genoeg kan overmatige blootstelling 
aan UV-straling de ogen onherstelbaar 
beschadigen, met onder meer geïrriteerde 

of pijnlijke ogen en zelfs (gedeeltelijk) 
gezichtsverlies tot gevolg. Chronisch oogletsel, 
veroorzaakt door UV-straling, kan niet 
behandeld worden. Daarom is het essentieel 
dat je jouw ogen steeds goed beschermt met 
een (zonne)bril die 100% UV-bescherming 
biedt én goed aansluit op jouw gezicht. 
Bij ons heb je een ruime keuze aan 
stijlvolle kwaliteitsglazen van HOYA.

Nog enkele tips voor extra bescherming 
tegen overmatige UV-straling

Draag naast een (zonne)bril ook een petje 
of – nog beter – een zomerhoed, zodat ook 
jouw oren beschermd worden. Vergeet ook 
niet de huid rondom jouw ogen in te smeren 
met zonnebrandcrème. Deze huid is immers 
extra gevoelig. En nog een tip: kies het meest 
geschikte moment van de dag om van de 
zon en buitenlucht te genieten: ’s ochtends 
en in de late namiddag stel je jouw huid en 
ogen niet bloot aan schadelijke UV-straling.

Geniet met volle teugen!
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YOUR TIME TO SHINE!

Doe je voordeel 

KOM LANGS BIJ OPTIEK INCOGNITO
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Personaliseer 
deze ruimte 

met een 
foto van uw 
optiekzaak 
of uw team

Openingsuren:
ma: 14u00 tot 18u00
di: 09u00 tot 12u30 · 13u30 tot 18u00
wo: 09u00 tot 12u30 · 13u30 tot 18u00
do: 09u00 tot 12u30 · 13u30 tot 18u00
vr: 09u00 tot 12u30 · 13u30 tot 18u00
za: 09u00 tot 12u30 · 13u30 tot 17u00

Optiek Incognito
Optiekstraat 123 • 1234 Optiekstad
T 01 234 56 78 • info@optiekincognito.be
www.optiekincognito.be

@Optiek-Incognito 

ACTIE 1  
50% KORTING op 2de paar  
uni- of multifocale glazen* 

  1ste PAAR U koopt een paar uni- of multifocale HOYA brillenglazen.

  2de PAAR U krijgt 50% korting op om het even welk paar uni- of 
multifocale (zonne)glazen uit het HOYA Brillenglazen Programma. 

*  Actie geldig vanaf 1 april t.e.m. 31 juli 2022, met minimum Hi-Vision 
LongLife UV Control coating op het 1ste paar. Vraag naar de 
voorwaarden in onze optiekzaak.

ACTIE 2  
Gratis upgrade naar 
meekleurende glazen* 

  U koopt een paar transparante uni- of multifocale 
HOYA-brillenglazen en krijgt een gratis Sensity-
upgrade naar meekleurende glazen.

*  Actie geldig vanaf 1 april t.e.m. 31 juli 2022, met minimum Hi-Vision LongLife 
UV Control coating op uw paar brillenglazen. Vraag naar de voorwaarden 
in onze optiekzaak.

50%
korting 
op 2de paar

GRATIS 
Sensity-upgrade
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Zie de wereld in al haar 
schoonheid
Hoya Hi-Vision LongLife UV Control  is 
een superieure coating die uw glazen 
optimaal beschermt tegen krassen, vuil 
en reflecties én schadelijke UV-straling 
tegenhoudt. En wist je dat je je ogen 
daarbovenop kan beschermen met een 
filter die blauw licht neutraliseert en/of 
de groei van bacteriën op je brillenglas 
voorkomt? Specifiek voor zonneglazen zorgt 
Hi-Vision Sun Pro  voor een esthetische 
look en 100% UV-bescherming.

Welke (zonne)glazen passen bij jou? 

Bepaal je eigen stijl
Iedereen heeft zijn eigen stijl en staat 
het best met bepaalde kleuren. Kies 
daarom wat best bij je past. De modieuze 
HOYA Mirror  glazen hebben een 
spiegeleffect en zijn leverbaar in een ruim 
gamma aan kleuren en dégradé tinten.

Iedereen heeft zijn eigen stijl en staat best 
met bepaalde kleuren. Net daarom kan je 
de zonneglazen van Hoya in een waaier van 
kleuren bestellen. Elk glas komt met een 
superieure coating die uw glazen optimaal 
beschermt tegen krassen, vuil en reflecties 
én schadelijke UV-straling tegenhoudt. 
Liever een spiegeleffect? Ook dat kan op 
jouw sterkte met de modieuze HOYA MIRROR 
glazen! 

  

Kies voor een handige 
2-in-1 oplossing 

Ben je lichtgevoelig of wissel je liever niet 
tussen je ‘gewone’ bril en je zonnebril? 
Dan bieden meekleurende Sensity-
glazen de ideale oplossing. Het glas 
kleurt vanzelf donkerder en lichter, in 
functie van het aanwezige UV-licht. 
Hierdoor geniet je binnen én buiten 
altijd van het hoogste kijkcomfort. 

Hoya_Actie_Voorjaar 2022_NL_02.indd   3 04/01/2022   15:08

Bepaal je eigen stijl

Zie de wereld in al haar 
schoonheid
Hoya Hi-Vision LongLife UV Control  is 
een superieure coating die uw glazen 
optimaal beschermt tegen krassen, vuil 
en reflecties én schadelijke UV-straling 
tegenhoudt. En wist je dat je je ogen 
daarbovenop kan beschermen met een 
filter die blauw licht neutraliseert en/of 
de groei van bacteriën op je brillenglas 
voorkomt? Specifiek voor zonneglazen zorgt 
Hi-Vision Sun Pro  voor een esthetische 
look en 100% UV-bescherming.

Welke (zonne)glazen passen bij jou? 

Bepaal je eigen stijl
Iedereen heeft zijn eigen stijl en staat 
het best met bepaalde kleuren. Kies 
daarom wat best bij je past. De modieuze 
HOYA Mirror  glazen hebben een 
spiegeleffect en zijn leverbaar in een ruim 
gamma aan kleuren en dégradé tinten.

Iedereen heeft zijn eigen stijl en staat best 
met bepaalde kleuren. Net daarom kan je 
de zonneglazen van Hoya in een waaier van 
kleuren bestellen. Elk glas komt met een 
superieure coating die uw glazen optimaal 
beschermt tegen krassen, vuil en reflecties 
én schadelijke UV-straling tegenhoudt. 
Liever een spiegeleffect? Ook dat kan op 
jouw sterkte met de modieuze HOYA MIRROR 
glazen! 

  

Kies voor een handige 
2-in-1 oplossing 

Ben je lichtgevoelig of wissel je liever niet 
tussen je ‘gewone’ bril en je zonnebril? 
Dan bieden meekleurende Sensity-
glazen de ideale oplossing. Het glas 
kleurt vanzelf donkerder en lichter, in 
functie van het aanwezige UV-licht. 
Hierdoor geniet je binnen én buiten 
altijd van het hoogste kijkcomfort. 

Hoya_Actie_Voorjaar 2022_NL_02.indd   3 04/01/2022   15:08
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Sun & fun!
zonnebrillen kids 2022

ZONNEBRILLEN IN DE KIJKER
INSTA perfect ;-) dankzij www.dekinderbril.be



The Sun is shining 
and so are you!
zonnebrillen volwassenen 2022



www.debrilboutique.be
Maak je afspraak via de website!

De BrilBoutique Diepenbeek
Strobandersplein 1 - 3590 Diepenbeek
011/23 38 46
gythe@debrilstudio.be
Ma-Wo-Do-Vr 9.30-12.30 en 13.30-18.00
Za 9.00-17.00
Di & Zo gesloten

BOUTIQUEDE

*

DE BRILBOUTIQUE
Ons team staat voor u klaar!

www.debrilboutique.be 
Maak je afspraak via de website!

De BrilBoutique Kermt
Diestersteenweg 183 - 3510 Kermt
011/91.86.81
gythe@debrilstudio.be
Di-Wo-Do-Za 10.00-12.30 en 13.30-18.00
Vr open van 10.00-12.30 en 13.30 – 17.00
Ma & Zo gesloten
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