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Samenvatting 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar 
de invloed van spectrale samenstelling en intensiteit van verlichting op 
de taakvervulling door ouderen. Dit onderzoek werd gefinanciëerd door 
het Innovatie-gerichte Onderzoeksprogramma Hulpmiddelen voor Gehand
icapten {IOP /HG). Uit uitgebreide literatuuronderzoeken is gebleken dat 
met name naar de invloed van spectrale verdeling nog weinig direkt on
derzoek is gedaan terwijl de behoefte aan informatie hierover sterk aan
wezig is. In de toegepaste meetmethode, een zoektaak in een pseudo-tekst, 
is luminantie-contrast als extra parameter meegenomen. Enerzijds is dit 
gedaan om te zien wat de invloed is van contrast-reductie in relatie tot 
kleur, anderzijds is het gedaan om de methode gevoeliger te maken voor 
kleur- en luminantie-invloeden. 

In het vanaf april 1988 tot april 1989 uitgevoerde onderzoek is een on
derzoeksopstelling gebouwd, de meetmethode uitgetest en de experimenten 
gedaan waarin de leeftijdsinvloeden op de taakvervulling bij verschillende 
kleuren bekeken zijn. Indien nodig werd er voor chromatische abberatie 
gecorrigeerd. De voornaamste leeftijdsinvloeden bleken te zijn een afne
mende contrast-gevoeligheid met de leeftijd en een negatieve invloed van 
blauw licht op de taakvervulling bij laag contrast boven de 60 jaar. Toe
name van absorptie door de oogmedia wordt gezien als de hoofdoorzaak 
van de gesignaleerde leeftijdsinvloeden. 
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1 Inleiding 

Het voor u liggende rapport betreft het eindverslag van het door het pro
grammabureau IOP /HG gefinanciëerde eerste fase van het project "Het 
specificeren van verlichting voor slechtzienden". Dat een goede verlichting 
belangrijk is zal iedereen onderschrijven. Echter voor veel mensen met een 
verminderd gezichtsvermogen is dat niet zo'n vanzelfsprekende zaak meer, 
zoals o.a. blijkt uit het rapport van Buijk (1985). Ongecontroleerde lu
minantieverschillen, verblinding door in het oog stralende lichtbronnen en 
reflecties kunnen bij ouderen en slechtzienden al veel hinder veroorzaken 
daar waar goedzienden er nog weinig last van hebben. De klachten komen 
voor een deel voort uit de beperkingen die de kunstmatige verlichting heeft. 
Aan de andere kant is er bij velen die hulpmiddelen aan slechtzienden voor
schrijven of erover moeten adviseren onvoldoende kennis aanwezig inzake 
deze verlichtingsproblematiek m.b.t. slechtzienden. Het wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van slechtziendheid richt zich eerder op de invloed 
van de verlichtingsparameters op de fysiologische werking van het visueel 
systeem en laat zich daardoor moeilijk relateren aan de praktische situatie. 
Een andere moeilijkheid is dat bij dit soort onderzoek er een veelheid van 
factoren is die niet altijd even goed beheersbaar zijn. Wij willen daarom in 
een eerste fase van het onderzoek ons beperken tot maar twee onafhanke
lijk te variëren parameters, spectrale verdeling en intensiteit, terwijl we de 
andere zoveel mogelijk uitschakelen of constant houden. In een tweede fase 
kunnen andere factoren die van belang zijn, waaronder hinderlijke neven
effecten, als nieuwe parameters fungeren. De bedoeling van dit verkennend 
onderzoek is dus inzicht te verkrijgen in de invloed van deze parameters 
op de taakvervulling bij mensen met visuele tekortkomingen. Vanwege 
het uitblijven van technische assistentie is dit onderzoeek beperkt moeten 
blijven tot ouderen. Experimenten met slechtzienden worden momenteel 
voorbereid. 

De verslagperiode loopt van april 1988 tot mei 1989. Voorafgaande 
aan het onderzoek zijn enkele literatuuronderzoeken gedaan waarop in dit 
verslag nog kort op wordt teruggekomen. Het onderzoek zelf is in zoverre 
gevorderd dat de experimenten met normaalzienden van 20 tot 80 jaar met 
betrekking tot kleur zijn afgerond. 

De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de re-
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sultaten van de verrichte literatuuronderzoeken nog eens op een rijtje gezet 
en enkele gevolgtrekkingen gemaakt voor het onderzoek. In hoofdstuk 3 
wordt een min of meer chronologische beschrijving gegeven van het verloop 
van het onderzoek. In het laatste hoofdstuk worden de ervaringen en de 
tot nog toe verkregen resultaten geëvalueerd. 
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2 Literatuuronderzoek 

Er zijn voor het project drie literatuuronderzoeken gedaan. Het eerste 
(Woldendorp, 1987) had als doel de oogpathologiën in te delen in een aantal 
categorien met betrekking tot verlichting. In het tweede onderzoek (Jor
ritsma, 1988) werden de relevante tijdschriften nagezocht op artikelen die 
meer informatie konden verschaffen over de invloed van spectrale verdeling 
en intensiteit van licht op de taakvervulling van slechtzienden. Het derde 
onderzoek (Heuvelman, 1987) betrof een inventarisatie van lichtbronnen. 
In dit rapport zijn gegevens, zoals spectra en lichtsterkte, van een groot 
aantal lichtbronnen bijeen gebracht. 

Woldendorp deelt de oogpathologiën in drie categoriën in: oogmedia
troebelingen, retinale stoornissen en overige stoornissen. De conclusies be
treffende deze groepen zijn; bij oogmediatroebeling wordt een lager lumi
nantieniveau geprefereerd en minder blauw licht in het spectrum. Absorptie 
en verstrooiing liggen hieraan ten grondslag. Bij retinale stoornissen wordt 
juist een hoger luminantieniveau geprefereerd. Bij overige stoornissen denkt 
Woldendorp aan o.a. refractiestoornissen en strabisme maar trekt geen con
clusies met betrekking tot verlichting. Als belangrijkste effect van ouder 
worden vindt Woldendorp een behoefte aan een hoger verlichtingsniveau. 

Uit het literatuuronderzoek van Jorritsma wil ik de conclusies betref
fende verlichtingsniveau en spektrale samenstelling nog eens onderschrijven. 
Bij een aantal pathologiën is er duidelijk behoefte aan meer licht. Tot deze 
groep behoren mensen met retinale laesies, laesies aan de gezichtszenuw, 
glaucoom en amblyopie. Daarentegen hebben mensen met kegeltjes degene
ratie, cataract, coloboma uveae, astigmatisme en albinisme last van teveel 
licht. Onderzoeksresultaten bij mensen met een macula degeneratie zijn 
niet eenduidig. Verder blijkt dat de behoefte aan verlichting bij slechtzien
den in hoge mate individueel bepaald is. Over de invloed van blauw licht bij 
mensen met troebelingen in de lichtdoorlatende media is wat betreft kleur 
nogal wat onderzoek gedaan maar dit leidde niet tot consistente resultaten. 

Legge e.a.(1986) bleek de enige die de invloed van kleur bij slechtzienden 
systematisch heeft onderzocht. Kort samengevat zijn de resultaten van 
hem: Van de zeven mensen met troebelingen in de oogmedia bleek er maar 
één bij blauw slechter te presteren, wat de onderzoekers na nader onderzoek 
aan absorptie toeschrijven. Mensen met fotoreceptor degeneratie bleken, 
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tegen de verwachting in, bij rood licht slechter te presteren. Bij mensen met 
netvliesuitval, waaronder macula degeneratie, waren de prestaties gelijk bij 
alle kleuren. 

Gezien de overeenkomsten van het onderzoek van Legge met het huidige 
onderzoek is het interessant om zijn methode nog te bekijken. De ·leessnel
heid werd bepaald bij drie spectrale banden (maxima bij 430, 550 en 650 
nm) en wit licht. De te lezen tekst liep per regel van rechts naar links op 
een beeldscherm. De loopsnelheid werd zo gekozen dat bijna geen fouten 
werden gemaakt. Het aantal juist gelezen woorden gedeeld door de looptijd 
van de tekst bepaalde de leessnelheid. De tekst bestond uit lichte karakters 
op donkere achtergrond. De luminantie van de karakters was 6 cd/m2• Het 
contrast was groter dan 97%. De karaktergrootte was 6° op 25 cm afstand. 
Deze was zo groot gekozen omdat uit vorige experimenten bleek dat voor 
slechtzienden bij die grootte de leessnelheid nagenoeg maximaal was. 

Legge heeft de condities zo gekozen dat de situatie optimaal was voor 
slechtzienden. Hij kan echter zo onbedoeld informatie hebben weggegooid. 
Is bijvoorbeeld absorptie door oogmedia in het geding en je zorgt ervoor 
dat de leescondities zodanig zijn dat luminantieverandering van invloed 
is, dan zal een verhoogde absorptie gevolgen hebben voor de leessnelheid. 
Hetzelfde kun je bedenken voor verstrooiing, verblinding en andere ver
storende factoren. Dit soort overwegingen spelen een rol bij de opzet van 
het onderzoek wat in het volgende hoofdstuk besproken wordt. 

Al met al is de indruk die na deze twee literatuuronderzoeken overblijft 
dat er nog onvoldoende bekend is over de invloed van intensiteit en spec
trale verdeling van verlichting op de taakvervulling van slechtzienden. Dit 
onderzoek tracht deze leemte op te vullen. 
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3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Opzet 

Als taak is voor een van lezen afgeleide zoektaak gekozen omdat we daar
bij leeservaring en oncontroleerbare verschillen in moeilijkheid tussen de 
teksten uitsluiten. We kunnen dan de volgende te variëren parameters 
opstellen: Allereerst de hoofdparameters golflengte en lichtsterkte. Als se
cundaire parameters kunnen we kiezen uit contrast, lettergroote en positief 
of negatief contrast. Contrast was tot voor kort nog een sterk onderschatte 
factor voor het visueel vermogen. Veel slechtzienden hebben last van een 
sterk verminderde contrastgevoeligheid. Zij wijzen dan ook vaak op het 
slechte contrast van veel drukwerk. Contrastverlaging kan ook dienen als 
hulpmiddel om kleur- en luminantieïnvloeden te detecteren. Door contrast 
te verlagen verslechtert de beeldkwaliteit hetgeen de waarnemer gevoeliger 
kan maken voor de kleur- en luminantieïnvloeden. Over de invloed van let
tergrootte is al het een en ander bekend (Legge e.a. 1985, Aberson 1985). 
Interessant is het dit te bekijken i.v.m. kleur. Met positief en negatief 
contrast bedoelen we respectievelijk lichte letters op donkere achtergrond 
en donkere letters op lichte achtergrond. Het blijkt dat bij aanwezigheid 
van troebeling in de oogmedia vaak de voorkeur aan positief contrast wordt 
gegeven in tegenstelling tot het gebruikelijke negatieve contrast (Legge e.a. 
1985). Waarschijnlijk ligt verstrooiing en verblinding hieraan ten grondslag. 
Kleur- en luminantieïnvloeden ten gevolge van verstrooiing en verblinding 
zullen dan bij negatief contrast eerder naar voren komen dan bij positief 
contrast. 

Eerst werden de invloed van golflengte en luminantieniveau op de zoek
snelheid bij verschillende contrasten bekeken. Dit werd alleen gedaan bij 
positief contrast en vaste lettergrootte. Deze parameters komen later aan de 
orde. Als eerste groep proefpersonen werden de goedzienden in de leeftijd 
van 20 tot 80 jaar genomen, zodat de leeftijdseffecten in kaart worden ge
bracht. 

Als testmethode werd afgezien van het lezen van teksten omdat deze 
het hinderlijke effect hebben dat de moeilijkheid van de tekst een grote rol 
speelt in de leessnelheid. Op het instituut was al enige ervaring opgedaan 
met een zoek test die bij dit onderzoek van toepassing leek (Roufs e.a. 1988). 
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4QL1 R3 789NNV FX9 T5Z 
UA1 AQ5L IVO OVP19V3R5 
ICCF0V R01MU LVEX SA2X 
O4SQL9 NT8 G7T5 9Wl6TE 
X4MGE ZR 5JJHBHD CKVLP 
3VM RW25 IBO5 BQ Al VU 
X6 KU1 U1ECS EO3W8T J9Q 

Figuur 1: Gedeelte uit een pseudo-tekst. 

De opdracht was zo snel als mogelijk het aantal letters A in een nonsen
stekst (zie fig. 1) te tellen. In deze teksten zijn cijfers en letters willekeurig 
achter elkaar gezet, geformeerd in groepen van minstens twee karakters. De 
zoeksnelheid, uitgedrukt in karakters per seconde, geldt dan als een objec
tieve maat voor het prestatievermogen. Tevens werd een vergelijk gemaakt 
tussen de objectieve maat en de subjectieve maat door de proefpersoon het 
leescomfort te laten waarderen (cijferwaardering O tot 10). 

Bij het ontwerp van de experimenteeropstelling gingen we van de volgende 
eisen uit: 1) Contrast moet vrij te kiezen zijn en 2) Luminantieniveau moet 
contiflu regelbaar zijn. Op deze manier kunnen we voldoende experimentele 
vrijheid waarborgen. 3) Spectrum van de te gebruiken verlichting moet het 
hele visueel zichtbare spectrum omvatten en vrij constant zijn (geen pieken). 
4) We verkiezen belicht drukwerk boven het gebruik van het beeldscherm. 
In de eerste plaats omdat bij kleurgebruik het luminantiebereik van beeld
schermen te beperkt is. In de tweede plaats omdat verlichting ons uit
gangspunt is en het niet geheel zeker is of experimenten met beeldscherm 
hetzelfde resultaat zullen geven. Een schematische voorstelling van de ge
bruikte opstelling is te zien in figuur 2. De lichtbakken bevat TL-verlichting 
(Philips, kleur 55) met dimmogelijkheid. Met lichtbak 1 wordt de tekst ver
licht. Met lichtbak 2 wordt via de glasplaat een egaal lichtveld over de tekst 
heen geprojecteerd. Het contrast wordt bepaald door de verhouding van 
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de luminantieniveaus van de twee lichtbakken. Kleurfiltering vindt plaats 
vlak voor de ogen van de proefpersoon 1• Er worden 50 nm brede interfer
entiefilters (Schott, breedbandfilters) gebruikt, maximale doorlaat bij 450, 
550 en 650 nm. Het luminantiebereik bij neutraal licht gaat tot 350 cd/m2 • 

Gebruik van kleurfilters reduceert het bereik aanzienlijk. De metingen zijn 
gedaan bij 5.7 cd/m2 , hogere luminanties waren nog niet mogelijk. Een 
verbeterde schakeling voor een lichtbak met grotere luminantiebereik werd 
ontworpen maar was nog niet te gebruiken tijdens de periode waarover 
verslag wordt gedaan. 

De opstelling liet een leesafstand toe van 50 cm. Proefpersonen werden 

1 De gebruikte contrastmaat is: (Lu, -L2 ) / L.,,. L,,,: is de luminantie van de lichte achter
grond, L,: is de luminantie van de karakters, zoals waargenomen door de proefpersoon. 
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Figuur 3: Invloed van luminantie op de relatie tussen contrast en zoeksnelheid. De 

zoeksnelheid is opgegeven in karakters/sec. 

optisch optimaal gecorrigeerd voor deze afstand. Dit gebeurde per kleur 
zodat ook voor chromatische aberratie is gecorrigeerd. De visus van de 
proefpersonen werd in de opstelling bepaald bij dezelfde luminantie als bij 
de experimenten. 

3.2 Voorbereidende experimenten 

De voorbereidende experimenten waren bedoeld om tot een goede opzet van 
de hoofdexperimenten te komen en een indruk te krijgen van de invloed van 
bepaalde parameters. Gekeken is naar lettergrootte, luminanatieniveau en 
chromatische abberatie. 
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De lettergrootte willen we nu niet te groot kiezen om in de buurt van 
gebruikelijke groottes te blijven en niet te klein om te voorkomen dat 
slechtzienden de tekst niet kunnen lezen. Gekeken is naar enkele letter
groottes. Bij normaalziende bleek de kleinste letter (12 boogminuten = 
2 mm) bijaximaal contrast een reductie in zoeksnelheid te geven. Een 
slechtziende (visus 0.4) bleek deze letter niet te kunnen lezen. Een letterg
rootte van 30 boogminuten (5 mm) bleek een goed compromis. 

In figuur 3 is te zien hoe het luminantieniveau het effect van con
trast op de zoeksnelheid beïnvloedt. Het luminantieniveau variëerde van 
0.018 cd/m2, wat overeenkomt met schemerzien, tot 180 cd/m2• Het drem
pelniveau voor contrast waarbij nog net gelezen kan worden wordt sterk 
beïnvloed door het luminantieniveau. De zoeksnelheid bij maximaal con
trast is vrij constant en zakt pas bij zeer lage luminanties (0.18 cd/m2) 

in. 
Het bedreven raken in de testmethode bleek van invloed op de resul

taten. Dit werd ondervangen door bij elk experiment een referentieconditie 
mee te nemen. Deze referentieconditie is hetzelfde bij elk experiment, in ons 
geval kleur wit bij een contrast 0.5 7. De in het experiment bepaalde zoek
snelheden werden genormeerd naar de in datzelfde experiment bepaalde 
zoeksnelheid bij de referentieconditie. We spreken dan van genormeerde 
zoeksnelheid. 

3.3 Hoofdexperiment: Gevolgen van ouderdom 

Experimenten zijn gedaan met proefpersonen van 20 tot 80 jaar, 5 proef
personen per elke 10 jaar. Op het moment van verslaggeving waren nog niet 
alle leeftijdsgroepen optimaal gevuld, we hadden nog geen proefpersonen 
getest in de groep van 40 tot 50 jaar. We kunnen echter wel al duidelijke 
leeftijdseffecten signaleren. In figuur 4 en 5 zijn ter illustratie de resultaten 
waargegeven voor de jongste groep, 20 tot 30 jaar, en de oudste groep, 70 
tot 80 jaar. 

-contrast 
Het komt duidelijk naar voren dat de waarde voor contrast waarbeneden 
niet meer gelezen kan worden (voortaan contrastdrempel genoemd) omhoog 
gaat met de leeftijd. De stijging is sterker bij ouderen dan bij de jon-
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Figuur 4: De invloed van contrast op de genormeerde zoeksnelheid bij verschillen 

kleuren. Leeftijdsgroep: 20 tot 90 jaar 

geren. Volgens Weale (1963) bedraagt de retinale verlichtingssterkte van 
60'ers door absorptie nog maar 1/3 dan die van 20'ers. Combineren we dit 

' met de contrastdrempel-verhoging door luminantieverlaging zoals hiervoor 
gemeld (par. 3.2) dan ligt de oorzaak van de contrastdrempel-verhoging 
met de leeftijd vermoedelijk voor het grootste gedeelte aan de toenemende 
absorptie door de oogmedia met de leeftijd. Dat hoog contrast voor oude
ren wenselijk is blijkt uit het feit dat een geringe reductie van contrast bij 
de 70'ers al resulteert in een verlaging van de zoeksnelheid. 

-golflengte 
Golflengte-effecten traden beneden de 40 jaar, gemiddeld over de groep, 
niet op. Individueel waren er net boven de contrastdrempel meestal kleine 

12 



"O 
I> 

.r::. 
Cl) 
C 
(1) 
~ 
Cl) 

0 
N 

1 

0.75 

0.50 

0.25 

~······ .................................. -
.. •· -"' .. •··· ,_,,,,,,. ___ ,, 

... •··········~ . .,,,. ______ .Il' 

• / ,/ - wit 
/ ,/ •---• blouw 

/ ,/ , , , 
• 

-
•······• 

groen 
rood 

O ◄------......----....... --------r---T""""--,,-T"""",.....,.....,..... 
0.03 0.1 1 

contrast 

Figuur 5: De invloed van contrast op de genormeerde zoeksnelheid bij verschillende 

kleuren. Leeftijdsgroep: 70 tot 80 jaar 

afwijkingen zichtbaar, maar sterk verschillend per persoon en praktisch 
gezien niet interessant. Duidelijke verschillen treden op boven de 60 jaar. 
De contrastdrempel ligt dan voor blauw hoger dan voor groen of rood. 
Ook verschuift het contrast waarbij significante verschillen in zoeksnelheid 
ontstaan als gevolg van kleur. Bij 60'ers is dat beneden een contrast 0.2, 
bij 70'ers beneden 0.6. Bij maximaal contrast, 0.91, blijken de golflengte
effecten niet aanwezig. De resultaten kunnen we ook hier weer voor een 
groot deel met absorptie verklaren. De toename van absorptie met de 
leeftijd is voor blauw licht veel groter dan voor rood licht (Pokorny et. al. 
1987). Bij rood licht is de prestatie bij 70'ers iets beter dan bij wit licht. 
Dit hoeft niet per sé te wijzen op een verstorende invloed van blauw of 
groen licht, zoals bij verstrooiing te verwachten zou zijn. De luminanties 
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voor de verschillende kleuren zijn zo ingesteld dat ze gelijk zijn voor een 
waarnemer in de twintig jaar. Door de sterk golflengte-afhankelijke toe
name van absorptie met de leeftijd kan in dit geval voor een waarnemer in 
de zeventig de luminantie voor rood licht hoger zijn dan die van wit licht, 
wat resulteert in betere prestaties bij rood licht. 

-waardering leescomfort 
Het blijkt dat het subjectieve oordeel goed overeen komt met het objec
tieve oordeel, vergelijk hiervoor figuur 5 met figuur 6. De invloeden van 
kleur komen hier op gelijke wijze naar voren. Uit de resultaten kunnen 
we concluderen dat men subjectief contrast schaalde omdat bij vrijwel alle 
proefpersonen de waardering lineair toeneemt met het contrast terwijl de 
zoeksnelheid boven een bepaald contrast niet meer toeneemt. Een kleine 
discrepantie tussen leescomfort en contrast kwam bij maximaal contrast 
naar voren. Veel proefpersonen gaven te kennnen het hoogste contrast te 
hard te vinden en daarom minder comfortabel. Dit had echter geen aan
toonbare invloed op de zoeksnelheid. 
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4 Conclusies 

De gehanteerde onderzoeksmethode blijkt goed te werken. De proefperso
nen gaven individueel wat verschillende resultaten te zien, middelen over 
leeftijdsgroepen gaf toch consistente resultaten en bracht algemene ten
densen goed naar voren. Het meenemen van contrast als extra parameter 
blijkt succesvol: de kleurinvloeden komen juist bij lager contrast het sterkst 
naar voren, dit geeft ons belangrijke informatie die anders verloren was. Een 
nadeel is echter dat de proef in tijd erg omvangrijk wordt. 

Ten aanzien van de leeftijdsinvloeden kunnen we de volgende conclusies 
trekken: 
- Naarmate men ouder wordt neemt de contrastgevoeligheid af. Boven de 
60 jaar neemt de contrastgevoeligheid voor blauw licht sneller af als voor 
rood licht. 
- Invloed van kleur op de taakvervulling was bij maximaal contrast niet 
aanwezig, ongeacht de leeftijd. Echter bij laag contrast had boven de 60 
jaar blauw licht een negatieve invloed op de prestatie. 

De gevonden resultaten kunnen voor een groot deel verklaard worden door 
toenemende absorptie van het licht door de oogmedia. De toename van ab
sorptie is het grootst voor kortgolvig (blauw) licht. Of er meerdere oorzaken 
zijn, zoals verstrooiïng kunnen we niet met zekerheid zeggen. Het is echter 
nog niet geheel duidelijk of blauw licht binnen het gehele spectrum storend 
is voor ouderen. Aangezien bij rood licht de prestaties nauwelijks beter 
waren dan bij wit licht doet vermoeden dat het niet zo is. Nadere en meer 
doelgerichte experimenten zullen noodzakelijk zijn, om hierin meer duide
lijkheid te krijgen. Allereerst zullen de experimenten zoals voorzien in de 
vervolgfase van dit onderzoek, waaronder ook nog luminantie-variatie, meer 
informatie geven. Een tweede mogelijkheid is om de mate van absorptie te 
compenseren met hogere luminanties. 
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