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Dit boekje is tot stand gekomen naar aanleiding van het Seminar Lichttherapie de 
stand van zaken dat op 21januari2004 werd georganiseerd aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dagvoorzitter was Prof.dr. Gerard Kerkhof, voorzitter van 
de wetenschappelijke adviesraad van de Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid. 
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Gezond Licht : preventief en curatief. 

Licht dat via ons oog binnenkomt (oculair licht) zorgt er niet alleen voor dat we 
kunnen zien; het stuurt onze biologische klok en het stimuleert delen van onze 
hersenen. De niet visuele, ook wel biologische effecten genoemd, van oculair licht, 
hebben direct of indirect invloed op vele processen die ons welzijn, gezondheid en 
functioneren kunnen bepalen. Het is vooral in de laatste jaren duidelijk geworden 
dat we veel nog niet weten. Toch beginnen de contouren zichtbaar te worden van 
het belang, de effecten en de eigenschappen van Gezond Licht voor de mens. 
Belangrijke nieuwe inzichten zijn de laatste 3 jaar voortgekomen uit 
wetenschappelijk onderzoek naar de niet-visuele signaalverwerking. Wij weten nu 
dat er aparte "biologische" sensoren op het netvlies zijn en dat deze sensoren met 
het achterliggende "signaalverwerkingssysteem" een spectrale gevoeligheid hebben 
die t.o.v. van de visuele gevoeligheid verschoven is naar het groenblauwe deel van 
het spectrum. Ook blijkt dat de dichtheid van biologische sensoren in de 
"onderkant"van het netvlies het grootst is. 

Wat vertellen deze ontdekkingen ons eigenlijk? 
Hiervoor is het noodzakelijk om boven hooggespecialiseerde disciplines uit te 
stijgen en verbanden tussen uiteenlopende wetenschapsgebieden te zoeken. Laat ik 
U daarom meenemen op een "helicoptervlucht" van een fysicus die eerst de 
Galapagos eilanden bezoekt om daama door te vliegen naar Centraal Afrika om 
daar dagenlang chimpansees en gorilla's in hun natuurlijke omgeving te zoeken en 
te bestuderen. 
In de Galapagos zie je het levende bewijs van de evolutietheorie en kom je tot het 
inzicht dat de genetische tijdconstanties voor "aanpassing" aan veranderde 
omgevingsfactoren heel lang zijn; in ieder geval veel meer dan een paar duizend 
jaar. Als je dan in de oerwouden van Centraal Africa de afstammelingen van onze 
gemeenschappelijke oerouders van de familie der primaten bezoekt, die daar nog 
steeds in dezelfde omgeving leven waar "de mens" miljoenen jaren geleden 
begonnen is aan zijn trektocht naar andere delen van de wereld, dan is het niet me~r 
dan logisch dat de biologische spectrale gevoeligheid van ons oog verschoven is 
naar groenblauw want dat zijn de twee dominante kleuren die je daar tegen komt. 
En aangezien het meeste licht daar "van boven "komt is het ook logisch dat de 
grootste gevoeligheid in het oog voor dit biologische licht onder in het oog zit. Als 
we ons, na deze ontdekkingstocht, vervolgens realiseren dat we eigenlijk pas in de 
laatste 200 jaar de mens massaal in een leefomgeving zijn gaan plaatsen waar de 
(kunstmatige) licht-donker cyclus wezenlijk afwijkt van de natuurlijke cyclus dan 
hgt de veronderstelling voor de hand dat 200 jaar te kort is om zich volledig aan te 
kunnen passen. 

In de kunstmatige leefomgeving van de gebouwen waar we een groot deel van de 
mensen in onze modeme maatschappij bijna 24 uur per dag in opsluiten is het 

overdag veelal biologisch donker of schemerachtig terwijl na zonsondergang m.b.v. 
kunstlicht onze evolutionair geprogrammeerde biologische "donker periode" 
verkort c.q. verstoord wordt. Hoewel de mens in de loop van zijn evolutie ook een 
wonderbaarlijk aanpassingsvermogen heeft ontwikkeld lijkt het zeer 
onwaarschijnlijk dat hij zich in deze korte periode voldoende heeft kunnen 
aanpassen aan deze sterk afwijkende licht-donker blootstelling. . . 
Het zou goed zijn als deze basis hypothese een uitgangspunt zou gaan vormen b1J 
alle aspecten m.b.t. het nieuwe vakgebied Licht & Gezondheid. Dan hoeven we 
ook niet nog eens tientallen jaren te wachten totdat eindelijk d.m.v. langlopende, 
grootschalige praktijkproeven de harde, :-vetenschappelijk~ b~wij,z,en geleverd 
kunnen worden dat een "Gezond L1cht-Donker regime een van de 
allergoedkoopste en meest effectieve interventies is om zo~el preventief als 
curatief gezondheid, welzijn en functioneren van de mens m onze modeme 
maatschappij te optimaliseren. Als we daamaast ons realiseren dat los van het 
individuele belang, de economische, maatschappelijke en sociale voordelen 
gigantisch kunnen zijn en dat er geen negatieve bijwerkingen van een Gezo~d 
Licht-Donker milieu te verwachten zijn dan zouden er weinig barrieres moeten z1Jn 
om op grote schaal de mens in een Gezond Licht-Donker milieu te plaatsen. H~~ is 
zelfs denkbaar om e.e.a. wettelijk vast te gaan leggen, net zoals er wettehjke 
voorschriften zijn m.b.t. bijv. de luchtkwaliteit, kwaliteit van het drinkwater, 
blootstelling aan straling en schadelijke stoffen etc. Het is triest om vast te stellen 
dat sommige van deze voorschriften, zonder dat daar een voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing voor is, leiden tot miljarden Euro's aan .kost~n 
voor voorzieningen die een reductie van het aantal sterfgevalle~ per Jaar m 
Nederland geven, die niet eens op de vingers van een hand te tellen ZlJn. 

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat 4 miljoen Nederlanders die overdag 
in gebouwen werken en 2,5 miljoen senioren die een groot deel van hun dag 
binnenshuis doorbrengen in ieder geval te weinig licht "zien" om te kunnen 
spreken van Gezond Licht. (zie persberichten SOLG). Hoe "ongezo~·d" het is en 
wat precies de korte en lange termijn gevolgen kunnen ZIJn zal ~as 
wetenschappelijk vastgesteld kunnen worden na langlopende groots~hahge 
praktijkproeven. Helaas hebben we inmiddels ervaren, da_t. de h1ervo~r 
noodzakelijke overheidssubsidies vooralsnog niet te verwachten ZIJn. Betekent d1t 
dat we dan niets kunnen doen? Gezien het feit, dat het gaat om een "natuurlijke" 
interventie, die in feite niets anders beoogt dan de evolutionair geprogrammeerde 
licht-donker cyclus voor de mens zo goed mogelijk te "herstellen" lijken er wei~ig 
bezwaren te zijn om m.b.v. primaire logica licht-donker therapie zowel preventief 
als curatief toe te passen in alle gevallen dat er sprake kan zijn van signifi.ca~t 
afwijkende licht-donker blootstelling. Om misverstanden te voorkomen w1l _1k 
hiervan uitzonderen alle toepassingen waarbij licht-donker protocollen gebru1kt 
worden om mensen in de hedendaagse 24-uurs economic ook te laten functioneren 
buiten het natuurlijke dag-nacht ritme, zoals bijv. nachtploegenwerk. Voor mensen 
die volgens een "normaal "dag-nachtritme leven zijn reeds enkele algemeen 



aanvaarde toepassingen zoals lichttherapie voor winterdepressie en winterblues. 
Grootschalig praktijkonderzoek naar lichttherapie voor Alzheimer patienten loopt 
en daar zijn m.i. interessante resultaten te verwachten. Dit zijn voorbeelden waarbij 
sprake is van "patienten" die met hun problemen op de een of andere manier in een 
geneeskundig "witte jassen"circuit terecht zijn gekomen. Helaas is in dit circuit nog 
te weinig bekend over de relatie tussen Licht en Gezondheid. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat bijv. 1/3 van de slaapproblemen waar nu domweg 
slaapmiddelen voor gegeven worden, veel beter behandelt kunnen worden met een 
licht-donker therapie waarmee een afwijkende biologische klok weer in het gareel 
gebracht wordt. Inmiddels begint zich ook interesse te ontwikkelen in het gebruik 
van lichttherapie bij de behandeling van (zwaar) depressieve patienten. 
Het zou toe te juichen zijn als lichttherapie op grotere schaal voor curatieve 
doeleinden toegepast zou worden. Vermeden moet worden dat dit tot kwakzalverij 
leidt. Het is daarom van belang dat de reguliere geneeskunde in opleiding en 
scholing getraind wordt in de effecten van licht op onze gezondheid. 

Van nog veel groter belang is echter de preventieve toepassing van Gezond Licht 
regimes voor mensen die overdag langdurig "binnenshuis "werken ofvertoeven. In 
Nederland praten we dan over ruim 6 miljoen personen, waarvan we nu weten dat 
ze voor het merendeel in een "niet" Gezond Licht omgeving verblijven. De 
overheid zou hier een voortrekkersrol kunnen vervullen door zowel wetgeving als 
stimulerende financielc instrumenten te introduceren die de toepassing van Gezond 
Licht bevorderen. De kosten zijn minimaal en de baten zullen in alle opzichten 
positief zijn, zowel voor het individu als ons maatschappelijk en economisch 
welzijn. De Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG) wil hierbij een 
voortrekkersrol vervullen en de wetenschappelijke integriteit van dergelijke 
ontwikkelingen bevorderen. Dit doet zij o.a. door het organiseren van dit 
symposium. 

Prof. Dr. Ir. S.H.A. Begemann 
Voorzitter SOLG, 
Hoogleraar Praktische Verlichtingskunde, 
Fae. Bouwkunde, TU Eindhoven 

,. 

Licht, de 'Zeitgeber' van de biologische klok 

Bij mensen speelt het oog een essentielc rol in het doorgeven van informatie over 
de afwisseling van licht en donker naar de biologische klok. Deze biologische klok, 
oftewel de circadiane pacemaker, is gelegen in de suprachiasmatische kemen (de 
SCN) van de hypothalamus. De neuronen van deze kemen houden zelf een 24-uurs 
ritme in stand en ze sturen andere 24-uurs ritmen in fysiologie en gedrag, 
bijvoorbeeld het slaap-waak ritme. Afstemming van deze ritmen onderling en met 
de natuurlijke 24-uurs cyclus van licht en donker wordt essentieel geacht voor 
gezondheid en welzijn. Discrepanties tussen het activiteitspatroon en de fase van de 
biologische klok worden gezien als oorzaak van de gezondheidsproblemen bij b.v. 
ploegendienstwerkers. Recentelijk is een nieuw type fotoreceptorcel ontdekt in de 
ganglionlaag van de retina van zoogdieren. Deze cellen, die melanopsine bevatten, 
dienen verschillende niet-visuele functies en projecteren o.a. naar de biologische 
klok. Uit dierexperimentele studies blijkt dat ze samen met de staafjes en kegeltjes 
verantwoordelijk zijn voor de reactie van de klok op veranderingen in de licht
donker cyclus. Door middel van een functionele analyse is het mogelijk de 
verdeling van circadiane fotoreceptoren over de retina bij mensen te bestuderen. 
Hieruit blijkt dat deze cellen niet gelijkmatig over de retina zijn verdeeld, maar 
meer aanwezig zijn in het'nasale gedeelte van de retina. 
De biologische klok reageert op licht, afhankelijk van zijn eigen fase. Dit wordt 
beschreven met een PRC, een fase respons curve. Bij mensen veroorzaakt licht in 
de ochtend een naar voren schuiven van 24-ritmes van de biologische klok, licht in 
de avond schuift de ritmes naar achteren. Licht overdag heeft weinig effect op de 
fase van de biologische klok. De blootstelling aan licht op verschillende tijden van 
de dag verschilt bij mensen sterk, zowel door de natuurlijke variaties in de 
seizoenen en van dag tot dag, als ook door ons gedrag. Er zijn met name grote 
verschillen tussen werkdagen en vrije dagen, zeker bij die mensen die binnenshuis 
werken. De implicaties van deze verschillen voor de werking van de biologische 
klok zijn niet bekend, maar bet ligt voor de hand te veronderstellen dat bet z'n 
weerslag heeft op de faserelaties van ritmes onderling en ten opzichte van de 
buitenwereld. Het is tevens aannemelijk dat niet iedereen even gevoelig is voor 
licht. Individuele verschillen in lichtgevoeligheid zouden, naast andere afwijkingen 
in de werking van de biologische klok, kunnen leiden tot 'ochtend- en avondtype 
gedrag". Dit is momenteel een van de onderwerpen van een omvangrijke Europese 
studie, genaamd Braintime. Om het slaapgedrag van ochtend- en avondtypes in 
kaart te brengen is in mei 2003 een grote slaapenquete gestart via Internet: 
http://chrono.biol.rug.nl. Behalve een nauwkeurig inzicht in slaapgedrag op vrije en 
werkdagen, biedt deze database tevens een ingang tot de selectie van extreme 
ochtend- en avondtypes. Resultaten van deze studie zullen hopelijk leiden tot een 
beter inzicht in de werking van de biologische klok en in de rol van licht voor een 
gezond slaap-waak ritme. 

Dr. Marijke Gordijn, Rijksuniversiteit Groningen 



Effecten van licht op alertheid en prestatie overdag 

G6micka GB (Grazyna)*, Begemann SHA (Ton)*, Ossenblok P (Pauly)**, Tenner 
AD (Ariadne)***, Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven*, 
Afdeling Klinische Neurofysiologie Slaap-Waak en Epilepsie Centrnm 
Kempenhaeghe in Heeze**, Philips Lighting*** 

Licht is een belangrijke omgevingsfactor, die een rol speelt in het lichamelijke en 
psychische functioneren van mensen. Licht, dat via reflecties in de omgeving of 
direct van een lichtbron terecht komt op onze ogen, maakt dat we de omgeving 
kunnen zien. Datzelfde licht speelt nog een andere rol, namelijk licht kan psycho
biologische processen bei"nvloeden zoals circadiane ritmes, alertheid of stemming. 
Dus, naast effecten van licht op visuele processen zijn er ook effecten op non
visuele processen, zogenaamd non-image forming (NIF) processen. Intensiteit en 
spectrnm van het licht zijn belangrijk voor beide processen. Tevens speelt de 
rnimtelijke verdeling van licht een rol. Bij de non-visuele processen spelen ook de 
timing en de lengte van de blootsteling aan licht (dosis) een extra rol. Nog niet alle 
mechanismen over hoe licht op non-visuele processen inspeelt, zijn bekend. 

In onze studie werden mogelijke effecten van het lichtniveau bestudeerd. De vraag 
was, hoe wordt alertheid en prestatie van mensen gedurende de dag, in een 
werksituatie, bei"nvloed door licht. Overdag, dus in de lichte periode, zijn de 
meeste mensen op de top van hun activiteit en alertheid. Wat gebeurt er als de 
blootstelling aan het natuurlijke licht gedurende de dag beperkt is? Deze situatie 
doet zich bijvoorbeeld in de najaar en winter voor. In deze periode vertrekken 
mensen vaak in het donker naar hun werk en komen terug in het donker. En 
aangezien ze in het algemeen de meeste tijd overdag doorbrengen in een 
gebouwde omgeving, is hun blootstelling aan natuurlijk licht zeker beperkt. Als we 
alleen naar het lichtniveau kijken, zoals ook in onze studie, zien we verschillen 
tussen de natuurlijke omgeving en de werkomgeving. Het niveau van daglicht kan 
varieren van 5000 tot 100.000 lux, terwijl in de meeste kantoren de 
kunstlichtinstallatie (volgens de norm) 500 lux horizontaal op het bureau levert. De 
verlichtingssterkte op het oog (verticaal) is dan nog lager dan de horizontale 
verlichtingssterkte. De verlichtingsnormen zijn gebaseerd op visuele behoeften. 
Onze hypothese was dat in een omgeving met een hoog lichtniveau mensen meer 
alert (minder slaperig) zullen zijn dan bij een laag niveau. Verwacht werd dat hun 
prestatie daarom beter is bij een hoog dan bij een laag lichtniveau, dus dat licht 
overdag ook op niet-visuele processen inspeelt. 

Om de mogelijke effecten van lichtniveau te meten op alertheid en prestatie 
hebben we van oktober 2002 tot maart 2003 proeven uitgevoerd met 23 
proefpersonen (9 vrouwen, 14 mannen). De gemiddelde leeftijd van de 
proefPersonen was 31 jaar. De experimenten werden uitgevoerd in 
eenpersoonskantoor, zonder daglicht toetreding (om Constante lichtcondities te 

creeren). De mensen werden blootgesteld aan twee lichtcondities, namelijk hoog 
(2000 lux) horizontaal en laag (I 00 lux). Het lichtontwerp zorgde ervoor, dat de 
verlichtingsterkte op het oog nagenoeg onafhankelijk van de kijkrichting was. 
Gemiddeld waren de verlichtingssterktes op het oog 1150 lux in de hoge conditie 
en 70 lux in de !age. De mensen werden gedurende 1 dag blootgesteld aan de hoge 
lichtintensiteit gedurende ongeveer 9 uur en gedurende de tweede dag ( een week 
later) aan de !age intensiteit. De helft van de mensen onderging de condities in 
omgekeerde volgorde. De sessies begonnen rond 8 uur. Om alertheid en prestatie te 
bepalen hebben we gecombineerde metingen gedaan. Alertheid werd gemeten 
door middel van subjectieve schalen en aan door middel van een combinatie van 
poligrafische metingen als hersenactiviteit, oogbewegingen en hartactiviteit. Om de 
prestatie te meten zijn er verschillende testen en taken afgenomen die de volgende 
vaardigheden vereisen: reactiesnelheid, volhouden van aandacht, concentratie, 
opmerkzaamheid en lezen. Dat zijn de vaardigheden die ook tijdens kantoorwerk 
vereist zijn. Testen en taken werden uitgevoerd met behulp van de computer, 
behalve het lezen. Alle subjectieve en objectieve metingen herhaalden zich elk uur, 
de testen hadden elke keer een nieuwe versie. In elk uur waren er ook rnstperiodes 
ingebouwd. De fysiologische parameters werden continu gemeten. 

De eerste analyses van de meetresultaten geven een voorlopig beeld waar reeds 
interessante verschillen tussen beide lichtcondities naar voren komen. 
De resultaten van het meten van alertheid door middel van de subjectieve schalen 
laten zien, dat mensen zich in beide lichtcondities minder alert voelen in de ochtend 
dan in de middag. Echter was, in de conditie met minder licht de subjectieve score 
in de ochtend lager dan in de conditie met het hoge lichtniveau. In de middag zijn 
de verschillen verdwenen. De schaal die de mate van activatie meet, heeft 
aangetoond, dat de mensen zich meer ontspannen en minder gespannen voelen in 
de lage conditie. 

De fysiologische alertheid werd bepaald op basis van hierarchisch gestructureerde 
toestanden van waakzaamheid, uiteenlopend van normaal alert tot doezel. De 
toestanden van waakzaamheid zijn gebaseerd op hoeveelheid alfa-activiteit en 
optreden van theta-activiteit in de EEG en optreden of afwezigheid van saccadische 
oogbewegingen oflangzame oogbewegingen (SEM's) in het EOG. De resultaten 
laten de volgende trend zien: een toename in percentage van normale alertheid in 
de conditie met een hoog lichtniveau en afname van dit percentage in de !age 
conditie. In de !age conditie werd ook een toename van doezel waargenomen. Ook 
de toestand die de overgang aangeeft naar doezel was toegenomen in de !age 
conditie. Wisselingen van de alertheid stadia nam afin de hoge conditie en nam toe 
in de lage conditie. Alie beschreven veranderingen zijn op basis van de vergelijking 
van alertheid gedurende lange, monotone test (vigilantietest) in de ochtend en in de 
middag. 
Prestatiemetingen op basis van de score van de testen en taken laten zien, dat het 
hoge lichtniveau een positieve invloed heeft op auditieve taken die een beroep doen 



op de controle van de stimuli, ook waar het de reactie op stimuli met onverwachte 
periodiciteit betreft. Bij de vigilantietestest die in de ochtend werd uitgevoerd hjken 
de reactietijden sneller te zijn in de hoge conditie dan in de lage. Mensen voelen 
zich na de uitvoeren van deze taak slaperiger in de conditie met minder licht. In de 
lage conditie steeg de tijd die mensen gebruikten voor het schatten van een minuut 
ten opzichte van de hoge conditie. Visuele taken, waar mensen in bepaalde mate 
zelf de snelheid van de uitvoering konden bepalen, werden niet bei'nvloed door de 
lichtconditie. De snelheid van de uitvoering van deze taken nam toe gedurende de 
dag. 

De hypothese dat een hoog lichtniveau een positieve bijdrage levert aan alertheid 
en prestatie bij werk in een kantooromgeving lijkt hiermee bevestigd te worden. 
Additionele analyses van de resultaten en aanvullend onderzoek wordt momenteel 
uitgevoerd om dit verder te onderbouwen. Op dit moment wordt, in dezelfde 
setting, de invloed van de spectrale samenstelling van licht op alertheid en prestatie 
onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken kunnen mede gebruikt worden om 
de lichtcondities voor een gezonde en stimulerende werkomgeving overdag in een 
gebouw te specificeren. 
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Licht maakt niet alleen de visuele waameming mogelijk maar heeft ook invloed op 
niet-visuele processen in ons lichaam. Licht, dat op het oog valt, stuurt de 
biologische klok aan die onder andere het circadiane ritme (dag-nachtritme = waak
slaap ritme) regelt. Tevens beYnvloedt licht hersendelen waar ondermeer cognitieve 
functies zitten die van invloed zijn op ons prestatievermogen [ 1]. Het is belangrijk 
voor mensen om overdag voldoende licht op het oog te krijgen om de biologische 
klok te prikkelen. Deze lichthoeveelheid wordt de retinale verlichtingssterkte 
(Eretinaa1) genoemd. Exacte waarden voor niet-visuele stimulatie zijn nog niet bekend 
maar voorlopig wordt voor de Eretinaal een minimale waarde van 1000 lux 
aangenomen. Het is ook nog niet bekend hoe vaak en hoe lang de drempelwaarde 
overschreden moet warden om een gezonde stimulatie te bewerkstelligen. 

Buiten komen veel hoge verlichtingsniveaus voor. Daar !open de niveaus uiteen 
van een paar duizend lux op een bewolkte dag tot l 00.000 lux op een zonnige dag. 
Mensen brengen sinds de industriele revolutie overdag veel tijd binnen door en 
sommige mensen komen in het geheel niet buiten. Aan de hand van een voorbeeld 
uit de utilitcitsbouw (kantoren) wordt gei'llustreerd hoe het met de retinale 
verlichtingssterkte is gesteld in de Nederlandse gebouwde omgeving. 

De huidige normen voor kantoorverlichting zijn gebaseerd op visuele criteria en 
schrijven een horizontale verlichtingssterkte van 200-750 lux voor [2]. Met niet
visuele aspecten (gezondheid, welzijn, prestatie, etc) wordt in de huidige nonnen 
voor kantoorverlichting geen rekening gehouden. 

In tien representatieve kantoorgebouwen uit de huidige Nederlandse 
kantoorpraktijk is de verlichting gekarakteriseerd met betrekking tot niet-visuele en 
visuele variabelen. Er zijn objectieve, lichttechnische metingen gedaan bij 
verschillende weersomstandigheden in april en mei 2003. 
Om een persoon in een zittende houding te simuleren is een verrijdbare, 
experimentele opstelling gebruikt. De retinale verlichtingssterkte wordt voor beide 
ogen op ooghoogte (l.25m) gemeten met behulp van speciaal ontwikkelde 
sensoren. Naast de retinale verhchtingssterkte worden ook de verticale (l .25m) en 



horizontale (0.70m) verlichtingssterkten gemeten. Dit gebeurt op de werkplek, op 
het raam ( daglichtaanbod) en met behulp van twee losse statieven in de ruimte. 
De metingen in kantoorsituaties [3] laten zien <lat de lichtcondities op diverse 
werkplekken sterk uiteen !open. In de raamzone (< 4m van het raam) wordt in 
slechts 5% van de gemeten situaties op beide ogen een waarde voor EretinaaI boven 
de 1000 lux gehaald. Gemiddeld gen omen leveren de metingen in de raamzone 
retinale verlichtingssterkten tussen de 250 en 950 lux op. Dit geldt voor een situatie 
waarin recht vooruit gekeken wordt, bijvoorbeeld op een computerscherm. Achter 
in de ruimte, op meer dan 4 meter van de daglichtopening, daalt de retinale 
verlichtingssterkte zelfs tot 90 lux. 
In vele gevallen wordt nauwelijks tot geen gebruik gemaakt van het daglichtaanbod 
van buiten omdat <lit verblindt of hinderlijke reflecties oplevert. Het daglicht wordt 
afgeschermd met zon- ofhelderheidswering. Bovendien zijn de huidige armaturen 
zodanig afgeschermd <lat het licht voomamelijk op het horizontale werkvlak 
terechtkomt, terwijl de wanden donker blijven. 

Van de 351 uitgedeelde vragenlijsten zijn er 333 ingevuld geretoumeerd. Bij (te) 
!age (verticale) verlichtingssterkten bestaat de kans dat medewerkers wegdromen of 
wegdoezelen. Vermoeidheid neemt toe en alertheid neemt af. Aan de 
kantoormedewerkers is onder andere gevraagd of er, in het algemeen, momenten 
gedurende <lag zijn <lat ze zich meestal moe of minder alert voelen. Een derde van 
de ondervraagden (101 personen) geeft aan geen moment van verminderde 
alertheid te hebben, 39 personen (12%) is in de ochtend ofrond de lunch 
vermoeider dan de rest van de dag. De overige respondenten (192 personen, 58%) 
geeft aan in de middag momenten van vermoeidheid of verminderde alertheid te 
hebben. Dit komt overeen met zowel de subjectieve als objectieve resultaten van 
parallel lopend onderzoek [3, 4] die een negatief effect op de alertheid laten zien bij 
een lage lichtconditic. Uit EEG metingen is hierbij gebleken dat het aantal keren 
<lat men in de middag wegzakt in de eerste slaapstadia ( "wegdoezeld ") met ruim 
40% toeneemt. 

De metingen in de kantoren hebben bij verschillende weersomstandigheden 
plaatsgevonden in april en mei. In het voorjaar is de daglichtbijdrage beduidend 
hoger dan in de donkere periode van het jaar ( oktober ~ maart). In veel productie en 
opslagruimten in de industrie zijn de verlichtingssterkten vaak nog lager dan in 
kantoren en ook in de woonomgeving worden benodigde hoge waarden voor de 
rctinale verlichtingssterkte vaak niet gehaald. Daarom is te verwachten <lat het 
merendeel van de bevolking, voor een groot dee! van het jaar, in Nederland in feite 
in "biologische" duistemis leeft en werkt. 
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DE ROL VAN DE BIOLOGISCHE KLOK BIJ WINTERDEPRESSIE 

De seizoengebondenheid van het klachtenpatroon en de therapeutische effecten van 
licht hebben geleid tot het vermoeden dat de biologische klok betrokken is bij het 
ontstaan en de behandeling van winterdepressie. De biologische klok ( ook we! 
'circadiane pacemaker' genoemd) is bij zoogdieren gelokaliseerd in de 
suprachiasmatische nuclei van de hypothalamus. Dit inwendige tijdmechanisme is 
betrokken bij de regulatie van circadiane (d.w.z. met een periode van ongeveer 24 
uur) enjaarritmes. Onder invloed van het licht dat wordt waargenomen met de 
ogen synchroniseert de biologische klok de inwendige circadiaan varierende 
processen met de 24-urige dag-nacht cyclus. Op deze manier is het lichaam op elk 
moment van de dag in staat optimaal te functioneren. 

Bij de mens kan de biologische klok bestudeerd warden aan de hand van 
processen in het lichaam die onder invloed staan van de klok. V oorbeelden hiervan 
zijn het verloop van de lichaamstemperatuur of de melatonine concentratie in het 
speeksel. Onder normale omstandigheden !open de inwendige circadiane ritmes 
synchroon met de 24-urige slaap-waak cyclus. Het is dan onmogelijk de invloed 
van de biologische klok op deze processen te onderscheiden van de invloed van 
andere ritmische invloeden, zoals de slaap-waak cyclus. Door experimentele 
desynchronisatie van de slaap-waak cyclus en de biologische klok met een 
zogenaamd geforceerde desynchronisatie protocol, kan dit onderscheid we! 
gemaakt warden. 

Van 1997 tot 2001 werd aan de Rijksuniversiteit Groningen de 
betrokkenheid van de biologische klok bij winterdepressie te onderzocht. Zeven 
winterdepressiepatienten en 7 gezonde controlepersonen participeerden in een 
geforceerde desynchronisatie studie. Patienten participeerden tijdens een 
depressieve episode, na succesvolle lichttherapie, en in de zomer. 
Controlepersonen, gematcht voor leeftijd, geslacht, rookgewoonten en fase van de 
menstruatie cyclus, participeerden eenmaal in de winter en eenmaal in de zomer. 
Na 4 baseline dagen thuis, waarin een regelmatig slaap-waak ritme werd 
aangehouden, verbleven proefpersonen individueel gedurende vijf dagen in een 
tijdvrije ruimte. Zij werden blootgesteld aan zes identieke slaap-waak cycli van elk 
20 uur. Elke 20-urige cyclus bestond uit een periode van 13,5 uur die wakend met 
allerlei activiteiten werd doorgebracht in schemerlicht en een periode van 6,5 uur 
waarin in het danker kon warden geslapen. 

Om de karakteristieken van de biologische klok te bestuderen werd tijdens 
het verblijf in de tijdvrije ruimte de lichaamstemperatuur continu rectaal gemeten 
en werden op de eerste en laatste avond van het protocol in totaal 14 
speekselmonsters verzameld ter bepaling van de hoeveelheid melatonine. Tevens 
werd de stemming gemeten met de Adjective Mood Scale (AMS), die gedurende de 
wakkerperioden elke twee uur werd ingevuld. 

De resultaten van dit onderzoek tonen dat de karakteristieken van de 
biologische klok, gemeten aan de duur van de circadiane cyclus (bepaald aan de 

hand van de melatonine gegevens) en aan de fase, of stand van de biologische klok 
(afgeleid uit de temperatuurgegevens), eender zijn bij patienten en 
controlepersonen. Ook de invloeden van de biologische klok en van het slaap-waak 
ritme op het verloop van de stemming waren niet verschillend tussen patienten en 
controlepersonen. (Figuur 1) 

Geconcludeerd kan warden dat de resultaten van deze studie laten zien dat 
er bij winterdepressie geen sprake is van een verstoorde biologische klok en dat de 
effectiviteit van lichttherapie daarmee nauwelijks toegeschreven kan warden aan de 
effecten die deze therapie heeft op de biologische klok. 
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Figuur 1 
De slaap-waak cylus- en biologische klok gerelateerde variatie in stemming en 
lichaamstemperatuur (gemiddelde ± SEM) bij 7 winterdepressiepatienten en 7 
controlepersonen bestudeerd in geforceerde desynchronisatie. De slaap-waak 
cyclus- en pacemaker gerelateerde stemmingsvariatie zijn berekend uit de scores op 
de Adjective Mood Scale (AMS). Deze werd gedurende de wakkerperioden elke 
twee uur ingevuld. De gegevens zijn z-getransformeerd, d.w.z.dat de gegevens van 
iedere proefpersoon gepresenteerd zijn ten opzichte van de gemiddelde waarde van 
alle gegevens van die proefpersoon.De negatieve scores staan voor een betere 
stemming. De gearceerde balk duidt de periode voor slaap aan. De 
lichaamstemperatuur werd elke minuut rectaal gemeten. Circadiane Tijd 0 staat 
voor het moment waarop het temperatuurminimum optreedt, dit is bij een 
regelmatig dag-nacht ritme rond 5 uur 's ochtends. 

Dr. Kathelijne Koorengevel 
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Lichttherapie bij de behandeling van 
winterdepressie 

Sinds beginjaren tachtig van de vorige eeuw wordt winterdepressie als aparte 
categorie binnen het geheel van depressieve klachten onderkend. Dat is vooral te 
danken aan het succes van de behandeling die daarvoor is gevonden: Lichttherapie. 

Kenmerkend voor ccn wintcrdcprcssic is het seizoengebonden karakter. Nagenoeg 
ieder jaar wordt iemand die last heeft van winterdepressies in de herfst/ winter 
depressief, terwijl de klachten in de lente/zomer weer geheel verdwijnen. De emst 
van de depressie kan varieren van zeer mild (winterblues) tot sui'cidaal depressief. 
Behalve alle kenmerken die bij andere depressies ook kunnen voorkomen, komen 
een aantal a-typische klachten uitzonderlijk vaak voor bij winterdepressies. Dat zijn 
een toegenomen slaapbehoefte, waardoor mensen soms 4-6 uur langer slapen dan 
in de zomer (soms nog meer), zonder uitgerust op te staan en een toegenomen 
eetlust waarbij calorierijk voedsel de voorkeur verdient. De laatste klacht gaat soms 
gepaard met (haast) onbedwingbare eetbuien, waarbij een gewichtstoename van 4-6 
kg vergeleken met de zomer in de winter niet ongewoon is. Sommige mensen 
komen in de winter tot 15 kg in gewicht aan. 

Winterdepressie komt 3-4 keer zo vaak voor bij vrouwen in hun reproductieve fase, 
vergeleken met hun mannelijke leeftijdgenoten. De prevalentie lijkt te varieren met 
de breedtegraad (hoe noordelijker, hoe meer winterdepressies). Volgens 
epidemiologisch onderzoek heeft 3% van de bevolking in Nederland last van 
winterdepressie. Nog eens 8% van de bevolking heeft last van klachten in de 
winter, waarbij de stemmingsstoomis niet op de voorgrond staat. In het laatste 
geval kan vooral aan een energie probleem worden gedacht. 

Met betrekking tot de oorzaak van winterdepressie is al veel gedaan aan 
hypothesevorming en speurwerk. Dat heeft nog geen duidelijke antwoorden 
opgeleverd. 

De behandeling van eerste keus is lichttherapie: het blootstellen aan intensief 
kunstlicht. Bij zo'n 50-80% van de winterdepressie patienten zijn de klachten na 
een lichtbehandeling volledig verdwenen. De klachten kunnen en zullen vaak 
(soms pas het volgende winterseizoen) terugkomen. Zij kunnen dan opnieuw 
worden behandeld met lichttherapie. In de nieuwe conceptrichtlijnen van o.a. de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt lichttherapie aanbevolen als eerste 
behandelwijze. 



Lichttherapie kan op diverse manieren warden aangeboden, waarbij o.a. de 
apparahmr, het tijdstip van aanbieden, de tijdsduur, het aanta~ .. aaneengesloten 
sessies en de intensiteit van het aangeboden hcht kunnen vaneren. 

Doorgaans wordt Jichttherapie goed verdragen en bestaan er nauwelijks vervelende 
bijwerkingen. Omdat het licht via de ogen moet worden opgen~men bestaan er 
enkele voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties voor het aanb1eden van deze 

behandeling. 
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Het gebruik van lichttherapie bij slaap/waakstoornissen 

Aan alle fysiologische processen liggen circadiane ritmen ten grondslag met een 
duur van ongeveer 25 uur, ze zijn endogeen en worden geregeld door de nucleus 
suprachiasmaticus. Lichtperceptie speelt de belangrijkste rol bij de adaptatie van de 
interne circadiane ritmiek aan de licht-donkercyclus van dag en nacht en seizoenen. 
Lichtperceptie wordt via de tracrus retinohypothalamicus (RHT) naar de 
suprachiasmatische nuclei (SCN) vcrzonden, waardoor circadiane synchroniciteit 
wordt aangepast. Efferenten van de SCN verzenden de circadiane informatie naar 
verschillende hersengebieden, met de pijnappelklier als belangrijkste representant 
voor adaptatie van de melatonine-ritmen. Melatonine zou onder meer een rol spelen 
bij de inductie van de slaap, temperatuurregulatie, maar ook bij de aanpassing van 
het immuunsysteem aan de circadiane ritmiek. Vooral het in pas !open van een 
fysiologisch adequate slaap met de dag-nacht cyclus is van belang voor het 
aanshiren van de circadiane-ritmiek van de hypothalaam-hypofysaire bijnierschors
as. Hierbij zijn de belangrijkste representanten stijging van de 
plasmagroeihormoonspiegel (HGH) en daling van cortisol- en TSH-spiegel tijdens 
de eerste 3 cycli diepe slaap (NREM3,4). Voormelde hormonen spelen een 
belangrijke rol bij het lichamelijk herstel, conditie en afweer. Interne circadiane 
ritmiekstoornissen (ICRSD) kunnen door een onvoldoende adaptatie aan het dag en 
nachtritme een onvolledig herstel tijdens slaap veroorzaken. Bij ploegendienst en 
jet-lag is sprake van een wisselend uit de pas !open van de eis tot functioneren en 
de circadiane ritmiek. Door kortere slaap voor de ochtenddienst en lichtere slaap na 
nachtdienst neemt het herstel tijdens de slaap af via lagere HGH secretie, ten koste 
van hogere nachtelijke cortisolspiegels. Lichttherapie kan in voornoemde gevallen 
een bijdrage leveren bij adaptatie. Onder meer bij insomnia, slecht slapen bij 
depressie en fysiologische veroudering neemt ook in deze gevallen het 
fysiologische herstel tijdens slaap af. Lichttherapie zou een rol kunnen spelen door 
versterking van de circadiane ritmiek. Ook bij winterdepressie wordt een positief 
effect van lichttherapie gemeld. Lichttherapie tot 10.000 lux veroorzaakt zelden 
bijwerkingen zoals oogirritatie of droge huid, bij bipolaire stoornissen wordt het 
uitlokken van hypomanie gemeld [I]. 
1 Lichttherapie bij interne slaap-waakritmestoornissen (ICRSD) 
Het gemiddelde slaappatroon is van 23 .00-07 .00 uur. We onderscheiden een 
advanced (ASPS) of delayed sleep phase syndrome (DSPS) wanneer dit 
slaappatroon 2 uur is verschoven. Daarnaast bestaat een niet-24 uurs-(vrijlopend)
ritme onder meer bij blinden en ook een onregelmatig ritme onder meer na conhisio 
cerebri. Voor het diagnosticeren van een pure ICRSD is het van belang een 
mogelijke externe oorzaak van verschuiving uit te sluiten.Verschuiving van slaap
waakritmes door externe oorzaken worden in de praktijk veel gezien. Een fase 
vertraging bij een verhoogde sympaticotonus zoals bij angststoornissen, cognitieve 
overactivering en mogelijk ADHD, een fase vervroeging onder meer bij depressie. 
Diagnostiek zou zich moeten richten op uitsluiten van onderliggende psychiatrische 
en psychofysiologische insomnia, actometrie, 2 maal 24-uurs slaapEEG, het 



registreren van de temperatuurcurve, de melatoninecurve ter bepaling van Dim 
Light Melatonine Onset(DLMO)) en mogelijk ook bepaling van cortisolspiegels. 
DSPS en lichttherapie [ l]: de grootste slaapperiode is verlaat, er is moeite met 
inslapen (later dan 02.00 uur) en opstaan (later dan 10.00 uur) op de gewenste tijd. 
De minimum lichaamstemperatuur en piek-melatoninecurve zijn vertraagd. 
Lichttherapie: na piek melatonine of minimum temperatuur, intensiteit 2000 lux 
tussen 06.00-09.00 uur (of 10.000 lux 1/2 uur) gecombineerd met gebruik van 
donkere bril na 16.00 uur (1 OJ. Bij een temperatuur minimum later dan 06.00 uur 
ontstaat juist een averechtse delay, dus altijd toepassing van lichttherapie na 
temperatuurminimum. Over de minimale interventieduur en onderhoudsduur 
bestaat nog discussie (interventie: 12 dagen). 
ASPS en lichttherapie [l]: de grootste slaapperiode is naar voren geschoven 
waardoor vroeger inslapen (< 22.00 uur) en opstaan (< 06.00 uur) dan sociaal 
wenselijk is. De minimum lichaamstemperatuur en piek-melatoninecurve zijn 
vervroegd. 
Lichttherapie: na DLMO of maximum temp, intensiteit 2000 lux ( 4 u) of 4000 lux 
(2-3u) tussen 20.00-23.00 uur. Het effect is afhankelijk van het 
temperatuurmaximum, wanneer dit eerder optreedt dan 20.00 uur ontstaat juist een 
vervroeging van inslaapmoment. Over de minimale interventieduur en 
onderhoudsduur bestaat nog discussie (interventie: 25 dagen). 
Niet 24-uurs slaap-waak syndroom en lichttherapie: toepassing van 3300 lux 
gedurende 1 uur tussen 06.00 en 08.00 uur geeft verbetering bij sommige blinden. 
2 Lichttherapie bij externe wisselende slaap/waakritmestoornissen . 
2.1 Jet-lag en lichttherapie [2]: door regelmatige transmeridiane reizen over 
meerdere tijdzones ontstaan: in- en doorslaapstoomissen, slaperigheid overdag, 
verminderde alertheid en performance, maagdarmstoomissen en psychosomatische 
verschijnselen. Het effect van de ontregeling van de inteme circadiane klokken aan 
de omgeving kan verscheidene dagen blijven bestaan voordat aanpassing aan de 
exteme tijd is gesynchroniseerd. Aanpassing kan enigszins worden versneld door 
lichttherapie op moment van aankomst op bestemming met een intensiteit van 
2000-5000 lux (3 u) of 10.000 lux (Vi uur) in de morgen. Door directe 
onderdrukking van de plasma-melatonineproductie bevordert het alertheid, 
lichaamstemperatuur en enige hormonale (insuline)en metabole (triglyceriden) 
reacties. Bij toediening van licht voor het temperatuur minimum ontstaat een 
ongewenste fase vertraging. Bij reizen oostwaarts over meer dan 5 tijdzones en 
aankomst 's ochtends is het aan te bevelen licht te vermijden. Over de 
toepassingsduur (3 dagen?) en effectiviteit bestaan nog onvoldoende gegevens. 
Jet-lag en Melatonine (3,4] bij reizen oostwaarts: 5 mg in de vroege avond voor het 
vertrek,, voortzetten tot 4 dagen na aankomst bij bedtijd; bij reizen westwaarts: 5 
mg: 4 dagen bij bedtijd in de nieuwe tijdzone. 
2.2 Ploegendienst en lichttherapie [l]: door nacht-, roterende- of 
ochtenddiensten ontstaan in- en doorslaapstoomissen, vermoeidheid, nervositeit, 
slaperigheid, verminderde alertheid en prestaties tijdens de werkperiode, waardoor 
problemen ten aanzien van persoonlijke of maatschappelijke veiligheid kunnen 

ontstaan. Ruim 250.000 mensen werken in ploegendienst, honderdduizenden 
werken op andere tijdstippen dan maandag t/m vrijdag 09.00 u--17.00. 
Ploegendienstsystemen bestaan uit langzaam- en snel voorwaarts roterende en 
onregelmatige schema's (politie). Bij ploegendienstwerkers ontstaat een inteme 
desynchronisatie van lichaamstemperatuur, hormoonritmes en slaap-waakcyclus, 
waardoor onder meer maagdarmproblemen en cardiovasculaire stoomissen kunnen 
optreden. De adaptatie van deze ritmes aan de nieuwe situatie bedraagt ongeveer 1 
uur per nacht. Bij wekelijks roterende systemen is voortdurend sprake van 
onvolledige adaptatie. Bij snel voorwaarts roterende systemen is het aan te bevelen 
zo veel mogelijk de sociale activiteiten te zoeken die horen bij het gewone 
dagschema. Combinatie met lichttherapie tijdens het werk bevordert de alertheid en 
vigilantie [ 5]. 
Na een nachtdienst hebben de meeste werkers een 2-4 uur kortere slaap dan na 
dagdienst, met vooral minder REM en NREM3,4 slaap. 24uurs-EEG's tijdens 
nachtdienst laten meer langzame hersenactiviteit zien: 8-12 Hz en 4-8 Hz en Slow 
Eye Movements tegen de morgen (Keklund 1993). Door een grotere slaapdruk valt 
men gemakkelijker in slaap, ontstaan tegen de morgen vaker emstige ongevallen en 
levensbedreigende beroepsfouten. Het ontstaan van ongevallen is afuankelijk van 
de uren slaap in de voorafgaande 24 uur en de mate van slaapkwaliteit en 
continui"teit ( oplossing: kortere lengte werktijd). Bij werkers met permanente 
nachtdienst en roterende shifts werd gemiddeld een kortere slaaptijd gevonden, bij 
permanente avonddienstwerkers een langere slaaptijd vergeleken met een controle 
dagploeg (6]. Een minder rigide toepassing van ploegendienstsystemen voor 
iedereen zou een gedeeltelijke oplossing kunnen vormen: avondtypes functioneren 
beter in permanente nachtshifts, waardoor minder rotaties voor overige werkers 
(morgen-avond shifts). 
Voor een ochtenddienst hebben werkers vaak een kortere slaap (6 uur) en moeite of 
niet fit voelen met opstaan. Dit is het meest uitgesproken bij avondtypes. Na de 
ochtenddienst is sprake van verhoogde slaapdruk tweede helft van de dag, een 
gedeelte doet een dutje in de namiddag. Ochtendtypes hebben hier het minste last 
van. Er is geen verschil tussen snel voorwaarts ofwekelijks roterend schema op de 
kortere slaapduur bij nacht- en ochtenddienst [7]. 
Lichttherapie 5000- l 0.000 lux toegediend voor het temperatuurminimum 
gedurende 3-6 uur tijdens het werk bevordert de shift van dag naar avonddienst; bij 
shift van nacht- naar dagdienst: 5000-10.000 lux 3-6 u, na het temperatuur 
minimum. Onderhoudsdoseringen kunnen korter worden toegepast met lagere lux. 
Verminderen van blootstelling aan de exteme licht-donkercyclus na het werk door 
gebruik van een bril met donkere glazen, in combinatie met lichttherapie geeft een 
verbetering van het effect (10]. 
Lichttherapie tijdens de nachtdienst van 4-7000 lux tussen 24.00-04.00 uur zou een 
sterker effect hebben clan toepassing van melatonine[8]. Dit is meer uitgesproken 
bij werkers jonger clan 30 jaar, ze zijn alerter's nachts en slapen overdag beter. Bij 
werkers ouder dan 40 werd dit echter niet aangetoond[9]. Het effect van 
lichttherapie op de adaptatie vermindert geleidelijk bij lichtintensiteiten lager dan 



5700 lux; bij 1250 lux is de werking nog aantoonbaar verschillend van kamerlicht 
van 250 lux [10,11]. 
2.3 Lichttherapie bi) winterdepressie: 
Winterdepressie of seasonal affective disorder (SAD) geeft vaak klachten van 
verhoogde slaapbehoefte (hypersomnia) [l]. Lichttherapie 's ochtends zou 
bijdragen tot versterking van de circadiane ritmiek en vermindering van de 
hoeveelheid REM slaap. Door verbetering van het herstellende vermogen van de 
slaap en door een mogelijk directe bevordering van de alertheid is vermindering 
van de slaapdruk overdag te verwachten. Het is verleidelijk om winterdepressie te 
beschouwen als een onvoldoende adaptatie gedurende de winter van de circadiane 
ritmiek bij uitgesproken avondtype. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of 
binnen de SAD een dergelijke groep zou bestaan. 
3 Lichttherapie bij insomnia, slecht slapen bij depressie en fysiologische 
veroudering. Lichttherapie kan bijdragen tot een versterking van de circadiane 
ritmiek als ondersteuning bij andere (slaapgerichte behandeling). 

K.E. Schreuder. Centrum voor Slaap- en Waakstoomissen Kempenhaeghe Heeze 
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Lichtbehoeften van senioren 

Ir. Juliet van Putten- TNO Bouw 
In samenwerking met Tue: Prof. Dr. Ir. Ton Begemann, Ir. Nancy Westerlaken 

De lichtomstandigheden waarin senioren in verzorgingshuizen vandaag de dag 
leven zijn veel te laag om goed te kunnen zien en lijken niet toereikend om de 
biologische klok in het gareel te houden. 

Ecn vcrkcnncnd ondcrzock van het "kenniscentrum Buildings and Systems", ccn 
samenwerkingsverband van TNO Bouw en de TU Eindhoven, in 37 appartementen 
in 10 verschillende verzorgingstehuizen in Noord-Brabant, Gelderland en Zuid
Holland heeft aangetoond dat de daar wonende senioren in feite onnodig visueel 
gehandicaped zijn door een veel te laag verlichtingsniveau in hun woning. De 
ouderen hebben tijdens lezen, puzzelen, breien etc te weining licht op de oogtaak 
waardoor het moeilijk is om dit volte houden en men ontmoedigt raakt Ook het 
algemene lichtniveau in de woning is opvallend laag waardoor men moeite heeft 
zich te orienteren en de kans op valongelukken toeneemt. Hier bovenop is bij zo'n 
50% van hen zelfs sprake van een onnodige visuele handicap omdat tijdens het 
onderzoek bleek dat de sterkte van de bril niet tijdig is aangepast aan het 
achteruitgaande visuele vermogen van de oudere. 

Biologische lichtstimulatie bij senioren is pas zeer recent in de belangstelling 
gekomen. Licht is de belangrijkste parameter die onze biologische klok aanstuurt. 
Onvoldoende blootstelling aan licht van hoog niveau kan leiden tot een teruggang 
van het slaap-waakritme ( dutjes overdag, vaak wakker 's nachts etc.). In de 
onderzochte appartementen is gemeten ,dat niveau en tijdsduur van blootstelling 
aan licht op het oog nodig voor synchronisatie van de biologische klok en 
biologische stimulatie ver beneden de waarden liggen die volgens huidige inzichten 
nodig zijn. 
Het veldonderzoek geeft aanwijzingen <lat de "biologische lichtarmoede" o.a. een 
negatief effect zou hebben op de slaap-waakcyclus ( meer "dutjes" overdag). 
Welke lichtniveaus er nodig zijn voor een goede biologische stimulatie, moet uit 
vervolgonderzoek blijken. Biologisch stimulerend licht zou zowel preventief als 
curatief op eenvoudige en goedkope wijze een enorme bijdrage kunnen leveren aan 
de welzijns- en gezondheidszorg voor senioren in Nederland. 

Een goede bril + goede kunstverlichting ( ook overdag als aanvulling op 
aanwezig daglicht!) zijn simpele middelen om de meerderheid der senioren weer 
goed te kunnen laten zien , waardoor ze in veel opzichten beter kunnen blijven 
functioneren. 



Door de visuele handicap worden aktiviteiten verminderd of opgegeven met alle 
negatieve konsekwenties voor welzijn en gczondheid. Minder aktief, minder 
mobiel, 
minder naar buiten, toencmende valangst bij het bewegen, meer (val)ongelukken, 
kortom een neerwaartse spiraal. 

Het onderzoek 

• De gemiddelde leeftijd van de onderzochte personen was 83 jaar waarvan 
43% mannen en 57% vrouwen. Zij moesten goed aanspreekbaar zijn 
(i.v.m. het beantwoorden van vragenlijsten; dus niet dementerend) en nog 
(redelijk) mobiel. 

• Alie relevante verlichtingsparameters in het appartement werden zowel 
overdag bij verschillende weersomstandigheden (daglicht) als s'avonds 
(bij kunstlicht) gemeten op de plekken waar de betrokkene kon zitten. 

• M.b.v. een Landolt-C visus test, werd de gezichtsscherpte (visus) van de 
deelnemcrs gemeten (met bril indien van toepassing). De omgeving of 
taak wordt scherp waargenomen bij een visus van I 00%. Hoe lager de 
visus, hoe minder scherp men ziet. Bij een visus van 50% wordt correct 
waamemen cmstig bemoeilijkt. Ongeveer de helft van de deelnemers heeft 
een visus lager dan 50%. 

Licht en zicht 
• Uit twee kleurtesten (Richmond HRR en een kleurperceptietest) blijkt dat 

zo'n 60% in meer ofmindere mate een blauw-geel kleurdefect heeft. 
Rood-groen defect komt bij 30 % voor. Ook kleuren worden in 10-35% 
verkeerd herkend. 

• Om goed te kunnen lezen geldt voor bet seniorcn-oog een aanbevolen 
minimale verlichtingssterkte van 1500 lux. Bij de verschillende weertypes 
wordt dit overdag alleen bereikt op een stoel bij het raam. Op alle andere 
"leesplekken" is ook overdag het niveau veel te laag ( 200-1000 lux). 
s' Avonds is het gemiddelde leesniveau slechts 180 lux ! ! ! Helemaal 
dramatisch is de situatie zowel overdag als s'avonds als men nog 
moeilijkere oogtaken wil verrichten zoals handwerken en puzzelen. De 
aanbevolen minimale verlichtingssterkte hiervoor is 3000 lux. 

• De resultaten van het vragenlijstenonderzoek laten zien dat 75 % van de 
deelnemers dagelijks leest, terwijl zo'n 60 % ook fijne 
handwerkzaamheden doet . Dit zijn de belangerijkste actieve bezigheden. 
De rest van de tijd wordt gevuld met passief voor zich uit kijken (vooral 
uit het raam) en TV-kijken. 

• Typerende opmerking van een van de proefpersonen tijdens het 
onderzoek: "de TV is zo'n mooie schermerlamp om bij in slaap te 
vallen" 

Daglicht opname 
• Slechts 30% van de deelnemers komt bet hele jaar minimaal 2-4 maal per 

week buiten. De overige deelnemers komen niet of alleen bij mooi weer 
buiten, zij moeten de rest van hetjaar hun biologische 'lichtbehoefte' 
binnenshuis halen, wanneer zij lezen, puzzelen ofwat voor zich uit kijken. 

• De personen die het hele jaar door regelmatig buiten komen doen 
gemiddeld 1 "dut.ie" overdag. De groep die alleen s'zomers of 
helemaal nooit buiten komt doen meer dan 3 "dutjes"overdag. 
Personen die niet het hele jaar buiten komen maar wel veel in de raamzone 
zitten doen weer minder dutjes en/ofvoelen zich meer uitgerust dan 
personen die niet in de raamzone zitten. 

• Een winterdepressietest (SPAQ :Seasonal Pattern Assessment 
Questionnaire) laat wel verschillen tussen winter en zomer zien, maar 95% 
blijkt geen seizoensgebonden depressie te hebben. Bij 5% is sprake van 
lichte winterdepressie, de z.g. winterblues. 

Als we aannemen dater pas vanaf zo'n 1000 lux op een niet verouderd oog sprake 
is van effectieve biologische stimulatie, dan moet dit voor het verouderde oog zeker 
een factor 3 hoger zijn. Deze z.g. verticale verlichtingssterkte (op het gezichtsvlak) 
van 3000 lux wordt binnen in de winterperiode alleen op lichte dagen bij het raam 
gehaald als men naar buiten kijkt. Dit wordt beter in de lente, maar dan is binnen in 
de kamer de verticale verlichtingssterkte nog steeds veel te laag ( 270-1700 lux). 
Opgemerkt moet worden dat de hoeveelheid licht die op het oog valt, sterk 
afhankelijk is van de richting waarin men kijkt. De hiervoor vermelde waarden 
geven dus slechts een indicatie van de hoeveelheid licht die op het oog wordt 
aangeboden. 

Mobiliteit 
Zoals te verwachten was is de mobiliteit van bewoners van verzorgingstehuizen 
beperkt. Belangrijke parameters voor de mate van mobiliteit zijn binnen en 
buitenhuis rondlopen, uit een stoel overeind komen en naar het toilet gaan. Met 
behulp van de GARS-schaal (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal) is getoetst 
of de deelnemers zich tijdens deze activiteiten fysiek gehinderd voelen. 

• 30 Procent van hen heeft moeite met het opstaan uit een stoel. Ruim de 
helft van de deelnemers geeft aan niet zonder moeite of niet zelfstandig in 
huis te kunnen rondlopen. 

• 70 procent kan niet zonder moeite of niet zelfstandig buiten !open. 
• 62 (!) procent van de deelnemers komt niet regelmatig buiten. 54% 

hiervan komt alleen buiten als het 'mooi en warm' ofwel zomers weer is. 
Slechts 3 8% komt het gehele jaar in meer of mindere mate buiten. 

De mate van mobiliteit en valangst houden verband met elkaar. Hoe lager de 
mobiliteit, des te grotcr de valangst. Ruim de helft van de deelnemers is bang om te 
vallen. 



Deze resultaten geven een aanwijzing over de eventuele gevolgen van onvoldoende 
biologische lichtstimulatie. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden <lat 
door beide groepen heen versuffende medicijnen werden gebruikt . Hierdoor zal 
aanvullend onderzoek nodig zijn om een eenduidig verband tussen slaap
waakpatroon kwaliteit en lichtblootstelling aan te tonen. 

Bovengenoemde resultaten maken deel uit van een afstudeerproject van de 
faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven: 
Afstudeerrapport A.C. Westerlaken (Stud.nr. 496233, augustus 2003) getiteld: 
"Onderzoek naar visuele en biologische lichtcondities en lichtbehoeften van 
senioren in verzorgingshuizen ". 

Een vervolg op <lit project vindt plaats in een gezamenlijk onderzoek van de TU/e 
en TNO Bouw, getiteld "Studie naar de lichtomstandigheden bij zelfstandig 
wonende ouderen". Dit onderzoek richt zich speciaal op nog zelfstandig wonende 
ouderen in aanleun-woningen en seniorenwoningen en wordt ondersteund door 
SOLG. 

Voor aanvullende informatie: 
Ir. Juliette van Putten, TNO Bouw; begeleider afstudeerproject en projectleider 
TNO vervolgonderzoek Licht en Ouderen: 
e-mail :j.vanputten@bouw.tno.nl 
tel: 015-2763330 

LICHT EN MELA TONINE: EFFECT OP 
SLAAP, STEMMING EN COGNITIE BIJ DEMENTE OUDEREN 

Eus J.W. van Someren, Rixt F. Riemersma en Dick F. Swaab 

Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, Meibergdreef 33, 1105 AZ 
Amsterdam. 

E-mail: e.van""omeren(l:i')nih.knaw.nl en r.rierncrsma(cvnih.kna_w.nl 

Circadiane ritmes ( dag-nacht ritmes, 24-uurs ritmes) komen voor in vrijwel alle 
fysiologische processen en gedragingen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 
hormoonspiegels, lichaamstemperatuur, slapen en waken. De hypothalame 
suprachiasmatische nucleus (SCN) speelt een centrale rol in het genereren en 
reguleren van deze circadiane processen. Schade aan de SCN gaat zowel bij dieren 
als bij mensen gepaard met een fragmentatie van periodes van rust en activiteit. 
Een soortgelijke fragmentatie is in sterkere mate aanwezig bij sommige patienten 
met de ziekte van Alzheimer. Het optreden van nachtelijke onrust geeft een zware 
belasting voor de verzorger en is daarmee een belangrijke factor in de beslissing 
om de patient in een verpleeghuis op te laten nemen. 

In humaan en dicrlijk hersenmateriaal werd aangetoond <lat neuronen in de 
SCN op een hoge leeftijd tekenen van verminderde activiteit vertonen; een 
fenomeen <lat in nog veel sterkere mate en op vroegere leeftijd gevonden wordt bij 
de ziekte van Alzheimer. Omdat de licht-prikkels die de SCN informeren over het 
het externe dag-nacht ritme afnemen bij veroudering en de ziekte van Alzheimer, 
werd op grond van het 'Use it or lose it'-concept verondersteld <lat een gebrek aan 
prikkels een rol zou kunnen spelen bij de neuronale atrofie van de SCN en dat addi
tionele stimulering van het circadiane systeem een rationele behandeling van ritme
stoomissen zou kunnen zijn. 

De studie betreft een gerandomiseerd placebo gecontrolleerd onderzoek. In een 
periode van 3,5 jaar hebben 189 demente ouderen in 12 verschillende 
verzorgingshuizen aan het onderzoek deelgenomen. In de helft van de 
verzorgingshuizen is de binnenverlichting zodanig veranderd dat op ooghoogte een 
intensiteit van ongeveer 1250 lux werd bereikt. In de andere helft van de 
verzorgingshuizen is als placebo conditie wel de binnenverlichting veranderd, maar 
de intensiteit hetzelfde gebleven, ongeveer 300 lux. Daamaast werden de 
deelnemers gerandomiseerd voor een tablet melatonine (2,5 mg) of een placebo, die 
ongeveer l uur voor bedtijd werd ingenomen. Zes weken v66r de start van het licht 
en de melatonine, zes weken na de start en vervolgens ieder halfjaar werden het 
rust-activiteitsritme gemeten m.b.v. een actometer, de stemming gemeten met de 
Cornell schaal voor depressie bij Alzheimer patienten en de Philadelphia Geriatric 
Center Affect Rating Scale (PGCARS) en werd het cognitieve functioneren 
bepaald met de Mini Mental State Examination (MMSE). 

De resultaten van de studie laten een significant meer stabiel rust
aktiviteitsritme en 22% minder nachtelijke onrust zien in de groep die zowel licht 



als melatonine kreeg toegediend. De deelnemers met melatonine suppletie hadden 
een significant langere totale slaap duur en hogere slaap efficientie. De met licht 
behandelde groep had een significant betere stemming, de met melatonine 
behandelde groep een slechtere stemming. Dit negatieve effect van melatonine 
werd volledig tegengegaan in de groep die melatonine gecombineerd met licht 
kregen. In zowel de met licht als met melatonine behandelde groep ging het 
cognitief functioneren significant minder snel achteruit als in de placebo groep. Dit 
effect was groter naarmate de duur van de suppletie toenam. 

We kunnen concluderen dat bij demente ouderen het stimuleren van de 
biologische klok middels helder omgevingslicht en melatonine positief kan 
bijdragen aan het voorkomen van slaap-waakstoomissen en het vertragen van de 
cognitieve achteruitgang. 

Melatonine als alternatief voor lichttherapie. Melatonine verbetert slaap-waak 
ritme en kwaliteit van leven bij basisschool kinderen met chronische 
idiopathische inslaapstoornissen. 

Dr. M.G.Smits, neuroloog. Polikliniek voor Slaapstoomissen en Chronobiologie, 
Ziekenhuis Geldersc Vallei, Ede. 
I. van der Velde, student bij de Leerstoelgroep Meteorologic en Luchtkwaliteit, 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 

Inleiding: 
Chronische idiopathische inslaapstoomissen en laat op gang komende endogene 
melatonine zijn kem symptomen van het (Delayed Sleep Phase Syndrome). Een 
defect van het PER3 klokgen speelt waarschijnlijk een sleutelrol bij het ontstaan 
van deze vaak voorkomende, maar veelal miskende circadiane ritme stoomis. 
Behandeling bestaat uit (a) leefregels (regelmatig dag ~ nacht ritme, sterke 
timecues) (b) lichttherapie 's morgens of(3) melatonine 's avonds. 
Het lesprogramma op school lijdt over het algemeen tot een redelijk goede 
regelmaat in de leefwijze van basis school kinderen. Kinderen krijgen over het 
algemeen 's morgens op weg naar school meer licht, dan geproduceerd wordt door 
een lichttherapie lamp. Van lichttherapie kan dan ook geen belangrijk effect 
verwacht worden bij kinderen met een uitgestelde slaapfase syndroom. 
Wij hebben onderzocht op welk tijdstip van de dag lichttherapic nog zinvol kan 
zijn. Verder hebben we onderzocht wat het effect is van behandeling met 
melatonine bij kinderen met chronische idiopathische inslaapstoomissen. 
Methoden: 
I. lichtsterkte. Vanaf 1-1-03 werd continue de lichtsterkte gemeten m.b.v. een 

luxmeter. Het tijdstip waarop de lichtsterkte 's morgens voor het eerst tot meer 
dan 3000 lux steeg en 's avonds voor het eerst daalde tot minder 3000 lux werd 
vastgesteld. 

l. E{fecten van melatonine behandeling: 62 kinderen tussen 6 en 12 jaar met 
chronische idiopathische inslaapstoomissen werden gerandomiseerd voor een 
4 weken durende behandeling met 5 mg melatonine om 19:00 uur of placebo. 
In de basisweek, voorafgaande aan de behandeling en in de vierde week van de 
behandeling werden tijdstip van licht uit, inslapen en opstaan gemeten met een 
logboekje. Het tijdstip waarop de endogene melatonine productie op gang 
kwam werd gemeten in speeksel. De kwaliteit van leven met behulp van de 
goed gevalideerde FS II en de kinder-RAND vragenlijstcn. 

Resultaten: 
Het grootste deel van hetjaar is de lichtsterkte 's morgens na 8:00 uur meer dan 
3000 lux. 
Bij kinderen met chronische inslaapstoornissen en ADHD kwam de endogene 
melatonine productie significant later op gang dan bij gezonde leeftijdsgenootjes. 



De totale scores van de FSII en kinder-RAND verbeterden tijdens behandeling met 
melatonine significant meer dan tijdens placebo. Melatonine verschoof significant 
het tijdstip van inslapen met 57 minuten, het tijdstip van ontwaken met 9 minuten 
en het tijdstip waarop de endogene melatonine productie op gang kwam met 82 
minuten. Tijdstip van licht uit en totale slaapduur veranderden niet significant. 
Veranderingen in slaapparameters correleerden niet met veranderingen van FS II en 
kinder-RAND scores. 
Conclusie: 
L Lichttherapie 's morgens heeft over het algemeen geen zin bij schoolgaande 

kinderen omdat op weg naar school meer licht opgevangen wordt dan tijdens 
lichttherapie. 

l. Bij kinderen met idiopathische chronische inslaapstoomissen is waarschijnlijk 
sprake van het uitgestelde slaapfase syndroom. 

l. Melatonine verbetert de kwaliteit van leven en verschuift het inslaaptijdstip 
naar voren bij lagere school kinderen met chronische idiopathische 
inslaapstoomissen. 

Klinische consequenties: 
L Bij chronische kinderen met idiopathische chronische inslaapstoomissen is 

waarschijnlijk sprake van het uitgestelde slaap fase syndroom. 
l. De diagnose uitgestelde slaap fase syndroom kan gemakkelijk geobjectiveerd 

worden door in speeksel het tijdstip te bepalen waarop de endogene melatonine 
productie op gang komt. Dit kan efficient gebeuren op de melatonine poli van 
het ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (www.geldersevallei.nl -> patienten -> 
specialismen -> speciale poliklinieken -> melatonine poli.) 

I_ Melatonine is een niet geregistreerd geneesmiddel dat alleen met 
bewustzijnsverklaring door de apotheker afgeleverd mag worden. Het verdient 
de voorkeur melatonine alleen voor te schrijven in het kader van goed 
gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek. 

{_ Momenteel vindt in Nederland een grootschalig onderzoek plaats naar de 
effectiviteit van melatonine bij kinderen met ADHD en chronische 
inslaapstoomissen. Lagere school kinderen die geen methylfenidaat (ritaline) 
gebruiken kunnen meedoen (info: k.b.vanderhcijdcn(ll)amc.uva.nl). 
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