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Wanneer een beeldschermbril? 
Vaak is een gewone (lees)bril afdoende, maar soms is een speciale beeldschermbril nodig.  
Een gewone bril is afgestemd op de normale lees- en schrijfafstand (30-40 cm). Het beeldscherm 
staat veder weg (50-60 cm) en de kijkrichting naar het scherm is anders. Daarom kan het nodig zijn 
tijdens computerwerk een beeldschermbril te gebruiken. De beeldschermbril is aangepast aan deze 
omstandigheden.  

Voorwaarden voor een tegemoetkoming in de kosten 
• Je verricht werk waarbij gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm gedurende minimaal 2 

uur per dag. 
• De opticien (aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven) verklaart dat een 

beeldschermbril nodig is. Een beeldschermbril is een bril die qua sterkte is aangepast aan het 
werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11 
vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

• De tegemoetkoming in de kosten voor een beeldschermbril worden maximaal één keer in de 
drie jaar vergoed. 

• De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 325,= (inclusief montuur en btw). 
• Voor de tegemoetkoming dien je de originele factuur toe te sturen aan de afdeling P&O ter 

attentie van Petra Hoogerbrug.  

  
Aanvragen beeldschermbril  

• Vul het formulier ‘aanvraag beeldschermbril’ (zie bijlage) in.  
• Zowel jijzelf als de directeur tekent voor akkoord indien je voldoet aan de gestelde criteria.  
• Het formulier toesturen aan de afdeling P&O. 
• Indien het CvB akkoord is, ontvang je een kopie van het getekende formulier retour.  

 

 
  



 
 

Aanvraag Beeldschermbril Panta Rhei 

 
Naam: ___________________________________________ 
    
Geboortedatum: ___________________________________________ 
 
Werkzaam op (naam school): ___________________________________________ 
 
 

□ Ik maak op het werk meer dan 2 uur per dag gebruik van een beeldscherm.  
 

□ De opticien (aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven) verklaart dat 
een beeldschermbril nodig is. Een beeldschermbril is een bril die qua sterkte is 
aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als 
bedoeld in artikel 5.11 vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

□ Ik heb niet eerder een vergoeding voor een beeldschermbril van Panta Rhei 
ontvangen.  
 

□ Ik heb eerder een vergoeding voor een beeldschermbril van Panta Rhei ontvangen.  
 
Te weten (datum): ____________________ 

 
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen dien je de originele factuur te sturen naar 
het bestuursbureau, afdeling P&O. 
  
 
Datum:  
 
_______________________ 
 
Handtekening medewerker: Handtekening directeur: Handtekening CvB: 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 


