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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Samenvatting 

Inleiding 

Er zijn verschillende onderzoeken in woonzorghuizen uitgevoerd om de invloed van verlichting met 

een hoge verlichtingssterkte op ouderen (met dementie) te onderzoeken. In de meeste onderzoeken 

worden echter gegevens zoals meetmethode, verlichtingssterkten (horizontaal/verticaal op het oog) en 

factoren (bouwkundig, installatietechnisch en activiteitsgerelateerd), die de lichtblootstelling van 

ouderen en ook de meetresultaten van deze onderzoeken beïnvloeden niet of nauwelijks omschreven. 

In deze studie werden de bovengenoemde factoren voor een bepaald woonzorghuis voor ouderen 

met dementie onderzocht en vastgelegd om daarmee de lichtblootstelling op de bewoners in kaart te 

brengen en deze te verbeteren. 

Methode 

Het onderzoek vond plaats in woonzorghuis De Bolder in Huizen, een woonvoorziening voor ouderen 

met dementie. Hier vond een parallel onderzoek plaats naar de cognitieve effecten van de invloed 

van verlichting met een hoge verlichtingssterkte op de bewoners. In de gemeenschappelijke 

woonkamers in de afdeling 24-uurs verpleging voor ouderen met dementie werd de bestaande 

verlichting vervangen door verlichting met een hogere intensiteit en verschillende kleurtemperaturen. 

Door middel van een veldonderzoek, met de bestaande verlichting ( meetperiode 1) en nieuwe 

verlichting (meetperiode 2), bestaande uit lichtmetingen (horizontaal en verticaal op het oog), 

luminantiemetingen en participerende observatie (locatie, houding en bezigheid) van de bewoners in 

de gemeenschappelijke woonkamers werd getracht de meetmethode, verlichtingssterkte en factoren 

te onderzoeken en vast te leggen. Vervolgens werden er simulaties van de verlichting met DIALux 

uitgevoerd en vergeleken met de meetresultaten. 

Resultaten en conclusie 

De meetwaarden van de horizontale en verticale verlichtingssterkte van beide meetperioden voldoen 

niet aan de criteria voor visuele (zicht en veiligheid) en niet-visuele (gezondheid) lichtblootstelling. De 

meetwaarden liggen onder de minimale verlichtingssterkte uit de richtlijn (horizontaal: 300 lx 

loopwegen en 1500 lx taakverlichting) en onder de aanname uit de literatuur (verticaal: > 1000 lx op 

het oog). De meetwaarden voldoen alleen door de invloed van het weer (erg zonnige dagen) dat door 

de daglichtopeningen valt 's middags enkele uren in beide meetperioden aan de criteria. De 

daglichtopeningen hadden de meeste invloed (gemiddeld 70%) op de niet-visuele lichtblootstelling van 

de bewoners en iets minder (gemiddeld 54%) op de visuele lichtblootstelling. Vervolgens hadden de 

daglichtopeningen ook het grootste negatieve effect op de visuele lichtblootstelling 

(luminantieverhoudingen groter dan 1 :40). Aan de luminantieverhoudingen (gemiddeld 1 :27) is te zien 

dat in de ruimte het lichtcomfort voldoet. Afgezonderd van de raamzone liggen deze in het bereik van 

1 :1 000, wat mogelijk leidt tot discomfort bij de bewoners. De luminantieverhoudingen zijn in 
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meetperiode 2 (gemiddeld 1 :18) lager dan in meetperiode 1 (gemiddeld 1 :35), omdat door de nieuwe 

verlichting (hogere verlichtingssterkte) het weer minder invloed heeft op de gemeten luminantie. Het 

weer droeg in meetperiode 1 met 76% bij aan de verlichting en in meetperiode 2 met 57%. Van de 

andere bouwkundige aspecten droegen de zon- en/helderheidwering, de afwerking van oppervlakken 

en de opstelling van het interieur relatief weinig bij aan de lichtblootstelling vergeleken met de 

daglichtopeningen. De meetwaarden zijn bij de nieuwe verlichting 72% bij handmetingen en 91% bij 

vaste metingen van de tijd hoger dan bij de bestaande verlichting . De installatietechnische aspecten 

(type verlichting en dynamische schakeling) hadden een grote invloed op de niet-visuele en minder op 

de visuele lichtblootstelling van de bewoners. De nieuwe verlichting had een bijdrage van 73% aan de 

verhoging van de verlichtingssterkte in de ruimte. De resultaten van de simulaties bevestigen de 

conclusies over de meetwaarden. 

De observaties toonden dat de bewoners zich het meeste rond de eettafel en de salontafel bevinden, 

bijna de gehele dag zitten met een kijkrichting recht vooruit en met als meest voorkomende 

bezigheden zitten, eten en slapen. Het is opmerkelijk dat de bewoners bijna altijd de ogen gesloten 

hadden. 

Aanbevelingen 

Voor het woonzorghuis De Bolder wordt het volgende aanbevolen: hogere verlichtingssterkte in 

keuken en keukenzijde salontafel, verandering locatie verlichting voor meer lichtinval op het oog, 

verlichtingssterkte verhogen in gangen en loopwegen, oriëntatieverlichting, aanlichten van 

hindernissen, lichtere kleuren voor oppervlakken en interieur, meer gebruik zon- en/of 

helderheidwering, meer gebruik terras en uitbreiding terras. 
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Abstract 

Introduetion 

There is a lot of research available on the effects of lighting with a high illuminance on older adults 

(with dementia) residing in nursing homes. In many of these studies, important information, such as 

the measurement method, the illuminance (horizontal/vertical on the eye) and other factors related to 

the architecture, building services and activities, and that can influence the light exposure of older 

adults and the results of the measurements of these studies, are briefly or not at all described. In this 

study the abovementioned factors are researched and determined for a specific nursing home for 

older adults with dementia in order to investigate and improve the actual light exposure of the 

residents. 

Methad 

The research took place in a psychopgeriatric nursing home De Bolder in Huizen, The Netherlands. 

Simultaneously, a parallel investigation of the influence of lighting with a high illuminance on the 

cognitive effects of the residents was conducted. In the communal living rooms of the 24-hours care 

department the lighting equipment was replaced by lighting with a higher intensity and different colour 

temperatures. The measurement methods, illuminances and other relevant factors were researched 

and recorded through a field study, concerning the existing lighting (measurement period 1) and new 

lighting (measurement period 2). The methodelogies included light measurements (horizontal and 

vertical illuminances at the eye level), luminanee measurements, as welf as so-called participating 

observation (location, posture and activity) of the residents of the communal living room. Further 

simulations of the lighting were made using DIALux, and the results thereof were compared with the 

results of the measurements. 

Results and conclusions 

The measurement data of the horizontal and vertical illuminances of both measurement periods do not 

meet the criteria tor visual (vision and safety) and non-visual (health and behaviour) light exposure. 

The measurement data fall below the lower thresholds stated in guidelines (horizontal: 300 lx for 

corridors, 1500 lx hobby spaces), and below the assumptions from the literature (vertical: > 1000 lx). 

The measurement data only meet the criteria in both measurement periods when due outdoor weather 

conditions on very sunny days there is sufficient daylight access. The daylight openings had most 

influence (average of 70%) on the non-visual light exposure of the residents and somewhat less (on 

average of 54%) on the visual light exposure. Nevertheless had the daylight openings also the largest 

negative effect on the visual light exposure (luminance proportion bigger than 1 :40). With an average 

luminanee ratio of 1 :27 in the communal living room, requirements for visual comfort are met. In the 

window zones, however, the luminanee ratios are in the range of 1 :1000, which may lead to visual 

discomfort for the residents. The luminanee ratios are lower during measurement period 2 (average of 
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1 :18) in comparison with the ratios encountered during maasurement period 1 ( average of 1 :35), 

because the weather has a smaller influence on the maasurement data after the installation of the new 

lighting equipment (this leads to a higher illuminance). The weather conditions contributed to the 

overall lighting by as much as 76% during maasurement period 1, and 57% during maasurement 

period 2. The solar blinds, the surface finishings, and the interior design contributed relatively little to 

the light exposure compared to daylight access. The maasurement data of the new lighting equipment 

are higher than the maasurement data of the existing lighting in 72% (measurements by hand) and 

91% (fixed measurements) of the time. Aspects as type of lighting and dynamic switching had a large 

influence on the non-visual light exposure, and to a lesser extent on the visual light exposure of the 

residents. The new lighting equipment had a contribution of 73% to the increased illuminances in the 

communal living rooms. The results of the simulations were relative in the range of the maasurement 

data and so confirm the conclusions about these measument data. The observations showed that the 

residents are mostly seated around the tables, and are almast sitting all day long while looking straight 

ahead. The most common activities residents were involved in were sitting, eating and sleeping. lt was 

also found that the residents had their eyes shut during most of these activities. 

Recommendations 

The following recommendations are made for nursing home De Bolder: higher illuminances in the 

kitchen and salon area, change in the positioning of lighting equipment to increase illuminances, 

increasing illuminances in corridors and walking routes, install orientation lighting, light obstacles, use 

lighter co lours tor surfaces and interior design, imprave and increase the use of blinds, and imprave 

and expand the use of the outdoor terrace. 
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Voorwoord 

Verlichting wordt in de installatiewereld een steeds belangrijker thema. Het is vooral interessant dat 

verlichting niet alleen invloed heeft op een goed zicht en veiligheid voor mensen in een gebouw, maar 

ook invloed heeft op de gezondheid van mensen . Dit is vooral interessant voor ouderen, omdat zij veel 

tijd in een gebouw doorbrengen en zich veel minder vaak buiten bevinden. 

Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken een aantal mensen te bedanken: Wout van Bommel 

voor zijn hulp bij het samenstellen van de meetapparatuur, mijn afstudeercommissie bestaande uit: 

Paul Rutten, Myriam Aries en Ralph van den Berg (Deerns raadgevende ingenieurs), mijn adviseurs 

Toine Schoutens en Joost van Hoof. Natuurlijk wil ik ook het personeel, vooral Willemijn van der 

Vleuten en de bewoners van Woonzorg De Bolder bedanken, waar ik mijn metingen mocht verrichten. 
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1 Inleiding 

Vergrijzing is tegenwoordig een actueel thema in onze maatschappij. In Nederland wordt verwacht dat 

in het jaar 2050 circa 25% (4,5 miljoen) van de totale Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. 

Worden deze getallen vergeleken met het jaar 2009, waarin 15% (2,5 miljoen) van de totale 

Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder was, is dat een toename van bijna 100% [Verweij et al., 201 0]. 

Dementie is een ziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Als gevolg 

daarvan treden (in wisselende combinaties) veranderingen op in persoonlijkheid, stemming en gedrag. 

Dementie is een ziekte die zich vooral op latere leeftijd optreedt. Naarmate mensen ouder worden, 

neemt dus ook de kans toe dat men te maken krijgt met een bepaalde vorm van dementie. In 2009 

lijden er 230.000 mensen in Nederland aan dementie. Als gevolg van de vergrijzing, gecombineerd 

met een stijgende levensverwachting, is te verwachten dat dit aantal groeit naar ruim 500.000 in 2050 

[Holterhuës, 2009). Doordat de groep 65-plussers met dementie in de toekomst stijgt en het moeilijk is 

om in hun thuissituatie voor hen te zorgen, zullen er ook steeds meer woonzorghuizen moeten worden 

gebouwd. In bestaande woonzorghuizen is een aantal onderzoeken gedaan op het gebied van 

verlichting. Hieruit werd duidelijk dat de verlichtingssterkte hier vaak veel te laag is en dat juist licht 

met een hoge verlichtingssterkte een grote invloed kan hebben op het zicht en de gezondheid van 

ouderen [Aarts & Westerlaken, 2005; Turner, 1991 ). Daarom is het van belang, dat er niet alleen bij de 

nieuw te bouwen woonzorghuizen, maar ook bij bestaande woonzorghuizen, veel aandacht besteed 

wordt aan de verlichting in het gebouw. 

1.1 Aanleiding 

In Nederland bestaan er normen en richtlijnen voor verlichting in gebouwen. De normen en richtlijnen 

zijn opgesteld voor het zicht en de veiligheid van personen in gebouwen. De norm 'Het Bouwbesluit 

2003' en de richtlijnen NEN-EN 12464 en NEN 2057 worden in Nederland gebruikt bij het ontwerpen 

van verlichting in gebouwen. De waarden in de NEN-EN 12464 zijn niet geschikt voor ouderen, maar 

eerder voor personen vanaf ongeveer 20 jaar. Tegenwoordig wordt er door bijvoorbeeld de 

organisatie llluminating Engineering Society of North America (IESNA) al gewerkt aan het opstellen 

van nieuwe richtlijnen voor de verlichting van specifieke groepen, bijvoorbeeld voor ouderen vanaf 60 

jaar. Deze groep ouderen vanaf 60 jaar heeft een andere verlichting nodig, omdat de werking van het 

oog verslechtert en zij daardoor een hogere verlichtingssterkte nodig hebben. De norm 'Het 

Bouwbesluit 2003' en de richtlijnen NEN-EN 12464 en NEN 2057 worden in paragraaf 2.5 verder 

uitgelegd en besproken. 

Er is ook al veel onderzoek gedaan naar de invloed van licht op de mens. Er is veel informatie bekend 

uit de literatuur over de invloed van een hoge verlichtingssterkte op de mens en vooral op de 

doelgroep ouderen (met dementie) [o.a. Van Someren et al, 2005; Riemersma-van der Lek et al., 

2008; Figueiro et al., 2008). Voor dit afstudeerproject is vooral de informatie over de invloed van een 

hoge verlichtingssterkte op het zicht/ de visuele kwaliteit en de gezondheid van ouderen van belang. 
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In verschillende voorgaande onderzoeken wordt aangenomen dat een minimale verlichtingssterkte 

van 1000 lux op het oog een invloed zou hebben op de gezondheid van ouderen (met dementie) [Van 

Hoof et al., 2009a; Van Hoof et al., 2009b; Aries et al., 201 0; Van Hoof & Schoutens, 2007, Figueiro, 

2008; Wirz-Justice & Fournier, 201 0]. In de volgende subparagrafen zal belangrijke, relevante 

informatie uit een voorgaande literatuurstudie [Seo, 2011] over de invloed van een hoge 

verlichtingssterkte op ouderen worden beschreven. 

Voor een woonzorghuis in Huizen is het bedrijf Davita Nederland BV gevraagd een onderzoek te doen 

naar de invloed van verlichting met een hoge verlichtingssterkte op ouderen met dementie. Bij dit 

onderzoek werd een nulmeting gedaan en daarna een tweede meting wanneer de verlichting geheel 

vernieuwd was. In het onderzoek door Davita werden voornamelijk cognitieve effecten op de 

bewoners met verschillende methoden gemeten, bijvoorbeeld door middel van de 

Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie (GIP) en het meten van de 

trommelvliestemperatuur. Daarnaast is het echter ook interessant om te weten hoe groot/hoog de 

verlichtingssterkte (horizontaal en verticaal) in de verblijfruimten en verticaal op het oog is. Vervolgens 

is onbekend hoe en in welke mate deze verlichtingssterkten beïnvloed kunnen worden. Deze 

invloeden kunnen onderverdeeld worden in bouwkundige, installatietechnische en 

activiteitsgerelateerde aspecten. Deze aspecten werden in het onderzoek van Davita niet 

meegenomen, maar werden in dit afstudeerproject uitgebreid onderzocht. 

1.1.1 Lichtbehoeften van ouderen 

De lichtbehoeften van ouderen kunnen onderverdeeld worden in visuele, niet-visuele en decoratieve 

lichtbehoeften. De visuele en niet-visuele lichtbehoeften worden groter naarmate de mens ouder wordt 

en dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor ouderen met dementie. 

Een visuele lichtbehoefte is de hoeveelheid verlichting, die nodig voor een goed zicht, veiligheid, een 

goede kleurweergave en voldoende contrast. De visuele kwaliteit heeft voornamelijk te maken met de 

werking van het menselijk oog. Naarmate de mens ouder wordt, verslechtert de werking van het oog 

door vertroebeling van de lens. Na je 409 jaar verslechtert het visuele vermogen significant [Heuvelink 

et al., 201 0; Boyce, 2000]. De verslechtering van de werking van het oog heeft tot gevolg, dat de 

visuele waarneming afneemt, de contrastwaarneming vermindert, de gevoeligheid voor verblinding 

toeneemt, er minder licht op het netvlies valt, de spectrale gevoeligheid van het oog verschuift, het 

kleuronderscheidend vermogen afneemt en het accommodatievermogen afneemt [Aries et al., 2010, 

Heuvelink et al., 201 0; Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde, 2006]. 

Door al deze verslechteringen neemt het gezichtsvermogen af naarmate je ouder wordt. Echter 

hoeveel het gezichtsvermogen per levensjaar afneemt is per persoon verschillend en hoe dit precies 

te compenseren is met verlichting, blijven aannamen. 

Niet alleen de absolute lichtbehoefte verandert met ouder worden. Op verschillende leeftijden worden 

kleuren anders waargenomen. Figuur 1 geeft de lenstransmissie weer, uitgedrukt in percentages voor 

verschillende, zichtbare golflengten voor verschillende leeftijden. 
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Figuur 1. Percentage lenstransmissie per zichtbare golflengten [Brainard et al., 1994]. 

Fortuin (1951) stelt dat voor een specifieke bezigheid zoals een leestaak een 60-jarigen vijf maal 

zoveel licht nodig heeft als 30-jarigen. In Figuur 2 is de lichtbehoefte voor een specifieke leestaak 

uitgezet tegen de leeftijd . 
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Figuur 2. Lichtbehoefte voor een specifieke leestaak [Fortuin, 1951]. 

Ook de Commission Internationale de I'Eclairage (CIE) stelt dat het vereiste lichtniveau voor 

eenvoudige oogtaken bij ouderen vijf maal hoger moet zijn dan bij jongeren [CIE, 1986]. Indien er 

wordt gekeken naar het verlichtingsniveau voor moeilijke oogtaken, stelt de CIE dat het niet meer 

mogelijk is om een acceptabel verlichtingsniveau voor ouderen te vinden, terwijl het Comité Europeen 

de normalisation (GEN) een verlichtingsniveau van 1 000 lux voorschrijft [Nederlandse Stichting Voor 

Verlichtingskunde, 2006]. Turner et al. (2009) en Boyce (2003) gaan er vanuit dat door de 

verslechtering van het oog de minimale verlichtingssterkte voor de horizontale taakverlichting (nodig 

voor het uitvoeren van hobby's of werkzaamheden) bij ouderen van 60 jaar drie keer hoger moet zijn 

dan de 500 lux in de richtlijn NEN-EN 12464. Dat betekent dat er volgens deze onderzoeken 

horizontaal op tafel een minimale verlichtingssterkte van 1500 lux moet zijn. Ook de richtlijn voor 

verlichting van ouderen van de organisatie IESNA geeft aan dat er voor ouderen vanaf 60 jaar een 

drie keer zo hoge verlichting nodig is dan er in de NEN-EN 12464 gegeven wordt. Voor de veiligheid 
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op verkeerswegen geeft de IESNA een minimale horizontale verlichtingssterkte van 300 lux [Aarts & 

Westerlaken, 2005]. In de NEN-EN 12464 wordt een minimale horizontale verlichtingssterkte van 

maar 100 lux hiervoor gegeven. 

Hiermee wordt duidelijk dat ouderen een hogere verlichtingssterkte nodig hebben dan jongere 

personen, maar dat het nog onduidelijk is hoe hoog deze verlichtingssterkte precies moet zijn. 

Het licht komt het oog binnen door een sterk gebolde hoornvlies en valt via de voorste oogkamer, de 

lens en het glasachtig lichaam op het netvlies (retina), zie Figuur 3. 

Hoornvlies 
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Figuur 3. Een doorsnede van het oog van de mens [Maculadegeneratie Vereniging Nederland, 2011]. 

Het licht valt op fotoreceptieve ganglion cellen in de retina (netvlies). De niet-visuele fotoreceptoren 

vangen het zichtbare licht (golflengte 380nm tot en met 780nm) op en zetten deze via een 

fotochemische reactie om in zenuwprikkels. De zenuwprikkels verlaten via het oog de gezichtszenuw 

en gaan via een aantal schakelstations naar de hersenen. Met deze receptoren wordt waargenomen 

of het licht of donker is en deze sturen de suprachiasmatische nucleus (SCN), de biologische klok in 

de hersenen, aan die vervolgens weer verschillende lichaamsprocessen aanstuurt [Turner et al., 

2009; Aries et al. , 201 0; Brainard et al., 1997; Mooreet al., 1995; Rollag, 2003; Thapan, 2001]. 

De verslechtering van het oog heeft ook invloed op de non-visuele lichtbehoefte. De biologische klok 

stuurt lichaamsprocessen aan zoals dag/nacht ritme, hormoonspiegels, lichaamstemperatuur, 

melatonine afgifte, alertheid, urineproductie en -samenstelling, stemming, gedrag, prestatie en 

calciumopname [Sioane et al., 2008; Van Someren et al., 2005; Riemersma-van der Lek et al, 2008; 

Noeii-Waggoner, 1994; Turner et al., 2009]. Door de veroudering van de mens neemt ook de werking 

van de biologische klok af. Het dag/nacht ritme wordt verstoord. Dit wordt nog versterkt doordat 

ouderen en vooral ouderen met dementie nog nauwelijks buiten zijn en dus veel minder blootgesteld 

worden aan licht met een hoge verlichtingssterkte [Van Someren et al. , 2005]. Niet alleen door een 

vermindering van het gezichtsvermogen, het slechter zien 's nachts (vermindering van het zien van 

golflengten voor de kleur blauw), maar ook door een verslechtering van de gezondheid (door een 

verstoord slaap/waak-ritme), wordt het risico op valincidenten groter. Verlichting met een hoge 
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verlichtingssterkte verhoogt prikkeling van de SCN. Omdat de biologische klok beter synchroon gaat 

lopen met het dagelijkse 24-uurs ritme heeft een hoge verlichtingssterkte een gunstige invloed op het 

slaap/waak-ritme en op het gedrag en de stemming van ouderen met dementie. Het slaap/waak-ritme 

kan nog bevorderd worden door 's nachts de slaapruimte van ouderen (met dementie) zo donker 

mogelijk (verlichtingssterkte 0 lux) te maken. Deze gunstige invloeden zijn erg belangrijk voor de 

levenskwaliteit van de ouderen in het algemeen en specifiek in woonzorghuizen voor de belasting van 

het personeel [Riemersma-van der Lek et al., 2008]. Zoals eerder vermeld, wordt voor de niet-visuele 

lichtbehoefte voorlopig uitgegaan van een minimale verticale verlichtingssterkte van 1 000 lux op het 

oog [Van Hoof et al., 2009a; Van Hoof et al., 2009b; Aries et al., 201 0; Van Hoof & Schoutens, 2007, 

Figueiro, 2008; Wirz-Justice & Fournier, 201 0]. 

Een decoratieve lichtbehoefte dient alleen voor het creëren van een aangename en comfortabele 

sfeer. De decoratieve verlichting mag geen deel uit maken van de basisverlichting, maar moet als een 

extra verlichting gezien worden [Bakker et al., 2004]. 

1.1.2 Aspecten die de lichtblootstelling van ouderen met dementie kunnen verhogen 

Bouwkundige, installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten kunnen de lichtblootstelling 

van ouderen (met dementie) aan daglicht of kunstlicht beïnvloeden. Deze aspecten kunnen de 

lichtblootstelling zowel verhogen als verlagen. 

Bouwkundige aspecten 

De bouwkundige aspecten kunnen onderverdeeld worden in "scheidingsconstructie" en "afwerking 

interieur". Het aspect scheidingsconstructie wordt verdeeld in de mogelijkheden daglichtopeningen, 

zon- of helderheidwering en daglichtsystemen. Het aspect afwerking interieur wordt verdeeld in 

kleurgebruik, afwerking oppervlakken en interieur en opstelling interieur. In Tabel 1 worden per factor 

voorbeelden van uitvoeringen en functies uit de literatuur weergegeven [Figueiro, 2008; Turner et al., 

2009; Sloane et al. , 2005; Evans, 2003; Torrington & Tregenza, 2007; Turner, 1991; Hughes & Neer, 

1981; Seo, 201 0]. Het gebruik van daglichtopeningen moet echter gepaard gaan met het gebruik van 

zon- of helderheidwering, om de warmte van het dag- en zonlicht buiten te houden en om de hoge 

mate van verblinding door het zonlicht tegen te gaan. Door de verslechtering van het oog zijn ouderen 

meer gevoelig voor verblinding [Bakker et al., 2004; Sloane et al., 2005]. 
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Tabel1. Bouwkundige aspecten. 

Bouwkundige aspecten Uitvoeringen Functies 
Scheidingsconstructie 
Daglichtopeningen Ramen, daklichten, vides Verhogen lichtblootstelling, 

uitzicht 
Zon- en/of helderheidwering Uitvoering glas, gordijnen, Verlagen lichtblootstelling 

overstekken, zonneschermen, 
lamellen lichtbanken 

Daglichtsystemen Anidolisch systeem, lichtkoker, Verhogen lichtblootstelling 
lichtplanken, lamellen, 
prismatisch glas, holografisch 
optisch element 

Afwerking interieur 
Kleurgebruik Lichte kleuren, maar wel Verhogen lichtblootstelling, 

zichtbaar kleurverschil zicht, contrast, herkenning en 
sfeer 

Afwerking oppervlakken en Matte vlakken , niet geheel Verhogen lichtblootstelling, 
interieur reflecterend , niet glanzend of zicht, contrast, herkenning en 

spiegelend sfeer 
Opstelling interieur Plaatsen voor daglichtopening Verhogen lichtblootstelling, 

of onder verlichting, niet in veiligheid en zicht 
loopwegen en altijd op een 
vaste plaats 

Installatietechnische aspecten 

De installatietechnische aspecten kunnen onderverdeeld worden in 'type verlichting' en 'bediening van 

de verlichting'. In Tabel 2 worden voorbeelden van mogelijke geschikte uitvoeringen en functies per 

factor uit de literatuur weergegeven [Aries et al. , 201 0; Noeii-Waggoner, 2002; Turner, 1991 ; Hugher 

& Neer; Figueiro et al. , 2008]. Het aspect type verlichting kan bestaan uit een basisverlichting, 

decoratieve verlichting en/of nachtverlichting. Het aspect bediening van de verlichting wordt verdeeld 

in de mogelijkheden centraal , lokaal of met tijdschakeling schakelen en het gebruik van 

daglichtregeling en bewegingsdetectie. 

Tabel 2. Installatietechnische aspecten 

Installatietechnische (Geschikte) Uitvoeringen FunctléS 
aspecten 
Type verlichting 
Basisverlichting TL Zicht, contrast, kleur, veiligheid, 

gezondheid 
Decoratieve verlichting TL of LED Sfeer 
Nachtverlichting TL of LED Oriëntatieverlichting, veiligheid 
Bediening verlichting 
Centraal Gebouw Beheer Systeem Aan/uit schakelen 
Lokaal Schakelaars, dimmers, Aan/uit schakelen of dimmen 

bewegingsmelders 
Tijdschakeling Dimmers, tijdschakelaars, pc Gebruik 

kunstverlichtingscenario's 
Daglichtregeling Digital Addressable Lighting Besparen energie 

Interface systeem 
Bewegingsdetectie bewegingsmelders Besparen energie 
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Bij de selectie van geschikte typen verlichting, zoals TL, LED, gloeilamp of halogeen voor de 

basisverlichting, decoratieve verlichting en/of nachtverlichting (oriëntatieverlichting) moet rekening 

worden gehouden met de lichteigenschappen waaraan deze moeten voldoen. Het is wenselijk dat de 

decoratieve verlichting dimbaar en in verschillende kleuren uitvoerbaar is. Ook voor de 

nachtverlichting is het wenselijk dat het type verlichting dimbaar en in verschillende kleuren met 

uitzondering van golflengten voor de kleur blauw (blauw onderdrukt melatonine, het 'slaaphormoon') 

uitvoerbaar is. Aangezien decoratieve verlichting en nachtverlichting vaak op aanraakbare plaatsen 

staan en deze lokaal in- of uitgeschakeld moeten worden, is het voor de veiligheid van belang dat het 

type verlichting geen verbrandingsgevaar veroorzaakt. Het type verlichting dat het meest geschikt lijkt 

op basis van de lichteigenschappen voor de decoratieve verlichting en de nachtverlichting, is 

fluorescentieverlichting of LED-verlichting. Deze twee verlichtingstypen bezitten al de eigenschappen 

die voor decoratieve verlichting en nachtverlichting nodig zijn. De basisverlichting voor ouderen met 

dementie moet een aantal specifieke lichtspecificaties en lichteigenschappen bezitten om te voldoen 

aan de lichtbehoeften voor ouderen met dementie. De eisen, voor zover nu bekend, die gesteld 

worden aan het type kunstverlichting zijn in Tabel 3 weergegeven [Seo,201 0]. Hierin zijn de 

aannamen van de verlichtingssterkte voor ouderen uit de literatuur weergegeven. Er worden nog 

aanvullende eisen/aanbevelingen gegeven voor de verlichting om de verslechterende werking van het 

verouderd oog te compenseren. 

Tabe/3. Eisen/ aanbevelingen ten aanzien van kunstverlichting voor ouderen met dementie. 

Factor Eis/ Aanbeveling Functies 
Verlichtingssterkte ~ 1500 lux (horizontaal) Zicht (hobbyverlichting) 
taakverlichting 
Verlichtingssterkte ~ 300 lux verkeersweg Veiligheid 
verkeerswegen (horizontaal) 

~ 450 lux trappenhuis 
(horizontaal) 

VerlichtinQssterkte op oog ~ 1 000 lux (verticaal) Gezondheid 
Overdag direct licht Zicht 
's Nachts oriëntatieverlichting_ Hindernissen aanlichten VeiliQheid, contrast 
Gelijkmatigheid van licht in een Gelijkmatigheid licht voor Zicht, licht/donker-adaptie 
ruimte licht/donker-adaptie en vice 

versa (g = Em;r/Ë) 
Luminantie Kleine luminantieverhoudingen Zicht, licht/donker adaptie 
Kleurweergave Ra> 85 Zien van kleurverschil 
Kleurtemperatuur Bereik 6000K - 6500K (koel Gezondheid 

licht hoog blauwaandeel) 

In veel onderzoeken wordt TL-verlichting als basisverlichting voor ouderen gebruikt omdat hiermee 

een hoge verlichtingssterkte gecreëerd kan worden, deze dimbaar is, een laag energieverbruik heeft 

en verschillende kleurtemperaturen mogelijk zijn. De TL-verlichting lijkt van de vier typen verlichting 

het meest geschikt te zijn voor ouderen met dementie, omdat het op basis van lichteigenschappen en 

-specificaties voldoet aan de eisen/aanbevelingen voor kunstverlichting voor ouderen met dementie in 

Tabel 3 [Van Hoof et al., 2009a; Van Hoof et al., 2009b; Riemersma-van der Lek et al., 2008; Sloane 
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et al. , 2005]. Vervolgens bij de vergelijking van andere lichteigenschappen zoals onder andere het 

rendement, energieverbruik, levensduur en warmteontwikkeling heeft de TL-verlichting de meeste 

positieve eigenschappen [Seo, 2011]. LED-verlichting heeft ook veel positieve eigenschappen, zoals 

onder andere dat het uitvoerbaar is in verschillende kleuren, een lange levensduur heeft en er weinig 

verbrandingsgevaar bestaat, maar heeft het nadeel dat het veel energie verbruikt en er veel 

lichtbronnen nodig zijn om een hoge verlichtingssterkte te creëren. LED-verlichting is, zoals ook de 

fluorescentieverlichting-verlichting, wel geschikt voor de decoratieve verlichting en/of nachtverlichting. 

Hierbij is een lagere verlichtingssterkte nodig en kunnen verschillende kleuren gebruikt worden. 

Activiteitsgerelateerde aspecten 

Het activiteitsgerelateerde aspect kan onderverdeeld worden in locatie, houding en bezigheid van een 

persoon. De meest bezochte locaties van ouderen met dementie kunnen aangepast worden om de 

lichtblootstelling op ouderen met dementie te verhogen of te verlagen. De houding van een oudere 

met dementie en vooral de kijkrichting zijn erg belangrijk en geven informatie over de hoeveelheid licht 

die op het oog kan vallen. Door een zittende, liggende of hangende houding aan te nemen, kan de 

kijkrichting verschillen. Om de hoeveelheid licht op het oog te verhogen of te verlagen kan de locatie 

van de verlichting of de richting waarin het licht moet schijnen aangepast worden. Ook door 

verschillende bezigheden van ouderen met dementie kan de lichtblootstelling verhoogd of verlaagd 

worden. Bijvoorbeeld de bezigheid 'een dutje doen' gaat vaak gepaard met een zittende houding en 

een kijkrichting naar beneden, zie Figuur 4. Aangezien de verlichting vaak aan het plafond 

gemonteerd is, zou deze bezigheid de lichtblootstelling verlagen (naast het feit dat de ogen gesloten 

zijn en oogleden doorlating van licht zeer sterk verminderen). 

Figuur 4. Bezigheid slapen (en houding) verlaagt de 1/chtblootste//ing. 
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Randvoorwaarden in de praktijk 

Ook de toepasbaarheid, kosten en het effect op de dagelijkse gang van zaken van bouwkundige, 

installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten zijn belangrijk voor de informatie die nodig is 

voor het ontwerpen van verlichting voor ouderen met dementie in de praktijk. Indien er naar het 

verschil tussen nieuwbouw en bestaande bouw wordt gekeken, met betrekking op de laatstgenoemde 

drie aspecten, dan is het duidelijk dat bij een bestaand gebouw de bouwkundige aanpassingen, zoals 

daglichtopeningen of sommige daglichtsystemen en het creëren van binnen en buiten verblijven, in de 

praktijk maar beperkt toepasbaar zijn. Zoals in de voorgaande alinea's beschreven werd, zijn 

aanpassingen waarbij de bouwkundige structuur, zoals de gevel, aangepast moet worden moeilijk 

uitvoerbaar. Echter zijn installatietechnische aanpassingen zoals het vervangen van de verlichting en 

de bediening hiervan minder ingrijpend, dus beter uitvoerbaar en heel effectief. De bouwkundige 

aanpassingen zoals het aanbrengen van zon- en/of helderheidwering en de afwerking van het 

interieur zijn ook gemakkelijker uitvoerbaar, maar hebben minder invloed op de lichtblootstelling van 

ouderen dan daglichtopeningen. 

1.1.3 Onderzoeksmethoden uit onderzoeken in de literatuur 

Er worden in verscheidene onderzoeken met verlichting voor ouderen of voor ouderen met dementie 

uiteenlopende onderzoeksmethoden gebruikt [o.a. Turner, 1991; Sloane et al., 2005; Aarts & 

Westerlaken, 2005; Torrington & Tragenza, 2007]. De verschillen zijn niet alleen te vinden in locatie, 

gebouw, onderzoeksruimte, verlichting, maar ook in onderzoeksgroep, meetmethode, tijdsduur van 

het meten en meetperiode. Vaak worden deze aspecten maar gedeeltelijk of helemaal niet vermeld in 

de onderzoeken. Hierdoor ontbreekt er nog veel informatie voor het uiteindelijke opzetten van een 

optimaal verlichtingsconcept voor ouderen met dementie. 

De resultaten van veel onderzoeken naar de invloed van verlichting op ouderen worden vaak 

voldoende beschreven en onderbouwd. Echter details met betrekking tot het gevolgde meetprotocol, 

methodologie, ruimtegeometrie, weersomstandigheden en/of aanwezige installaties ontbreken vaak. 

Aangezien het moeilijk is aspecten zoals locatie, gebouw, onderzoeksruimte en verlichting gelijk te 

houden en te beïnvloeden bij onderzoek in de praktijk, zou er in de toekomst voor de elementen zoals 

meetmethode een meetprotocol gecreëerd kunnen worden, naast een minimaal overzicht van 

elementen zoals ruimtegeometrie, weersomstandigheden en/of aanwezige installaties. 

1.2 Probleemstelling 

Er worden verschillende aannamen in de literatuur gemaakt/gedaan, wat betreft minimale horizontale 

en verticale verlichtingssterkte voor het zicht en de veiligheid van ouderen in een ruimte en minimale 

verlichtingssterkte op het oog om het positieve effect op de gezondheid van ouderen te benutten. Het 

blijft echter de vraag of de meetwaarden in onderzoeken wel voldoen aan deze minimaal vereiste 

verlichtingssterkten uit de literatuur. Hierbij is het niet alleen van belang hoe hoog deze horizontale en 

verticale verlichtingssterkten zijn, maar ook hoe de exacte meetmethode eruit ziet om vervolgens deze 
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meetwaarden te kunnen toetsen aan de verlichtingssterkten uit de literatuur. Zoals in de vorige 

subparagraaf werd omschreven, zijn de gebruikte meetmethoden in de onderzoeken in de literatuur 

niet of nauwelijks vermeld. Ook de aspecten (bouwkundig, installatietechnisch en 

activiteitsgerelateerd) die de lichtblootstelling van ouderen (met dementie) beïnvloeden, werden in de 

onderzoeken niet of nauwelijks omschreven. Deze vaste of flexibele aspecten kunnen de 

lichtblootstelling verhogen of verlagen en dus de meetresultaten beïnvloeden. De samenstelling van 

deze aspecten is voor elke locatie (onderzoeksruimte) verschillend. Het activiteitsgerelateerd aspect is 

voor ouderen met dementie (onderzoeksgroep in het woonzorghuis De Bolder) van belang, omdat 

deze groep ouderen zich anders gedraagt en grotendeels afhankelijk is van de verpleging. Deze 

ouderen met dementie wonen in het woonzorghuis, omdat zij niet meer zelfstandig voor zichzelf 

kunnen zorgen en velen van hen minder mobiel zijn. Voor de verlichting zou het belangrijk zijn te 

weten waar deze ouderen zich vaak bevinden, in welke houding zij staan/zitten/liggen en waarmee zij 

zich grotendeels van de dag bezighouden om geschikte aanpassingen aan de verlichting te kunnen 

uitvoeren om de lichtblootstelling van de ouderen te verhogen. 

1.3 Doelstelling 

Het specifieke doel van dit onderzoeksproject kan als volgt worden gedefinieerd: 

Naast het onderzoek van Davita Nederland BV (onderzoek naar cognitieve effecten van verlichting 

met een hoge verlichtingssterkte), wordt in dit onderzoeksproject door middel van een veldonderzoek 

in het bestaande verzorgingshuis voor ouderen met dementie, de verlichtingstechnische en 

randwaarden hierbij vastgelegd en wordt de verlichting getoetst aan de aannamen en eisen uit de 

literatuur voor verlichting voor ouderen (met dementie). Bovendien wordt door middel van het 

veldonderzoek onderzocht of in dit verzorgingshuis de meest effectieve verlichtingssituatie gecreëerd 

is en hoe deze verlichtingssituatie eventueel verbeterd kan worden. 

Dit leidt tot de volgende drie onderzoeksvragen: 

"Hoe ziet de meetmethode er in dit onderzoek in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

uit en zijn elementen zoals de exacte meetlocatie (horizontaal/verticaal op het oog), 

meethoogte, meettijdstip en tijdsduur meting aangegeven?" 

"Welke verlichtingssterkten worden er in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

gemeten en voldoen deze aan de beoordelingscriteria (aannamen uit de literatuur)?" 

"Welke bouwkundige, installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten dragen in welke 

mate en verhouding bij aan de visuele, niet-visuele en decoratieve lichtblootstelling (dag-en/of 

kunstlicht, zowel overdag als 's nachts) van ouderen met dementie wonende in een 

verzorgingshuis?" 

1.4 Onderzoeksmethode 

Het veldonderzoek bestond uit het uitvoeren van verschillende lichtmetingen (de horizontale 

verlichtingssterkte en verticale verlichtingssterkte op het oog) en observaties (locatie, houding en 

bezigheid) van ouderen met dementie in de onderzoeksruimte. Deze meetwaarden werden getoetst 
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aan beoordelingscriteria uit de literatuur. Hierbij werd de gebruikte meetmethode in het onderzoek en 

de mate en verhouding bouwkundige, installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten van 

deze onderzoeksruimte vastgelegd. 

1.5 Opzet rapport 

De informatie uit de literatuur over de invloed van verlichting op ouderen (met dementie) werd in 

hoofdstuk 1 al omschreven. Vervolgens zal in hoofdstuk 2 de meetlocatie, factoren/aspecten die 

lichtblootstelling beïnvloeden, de aanpak van de metingen, de observatie, de beoordelingscriteria, de 

kunstverlichtingscenario's en de simulaties in computersoftware DIALux omschreven worden. In 

hoofdstuk 3 zullen de resultaten van de twee meetperioden en simulaties in DIALux weergegeven 

worden. In hoofdstuk 4 zullen deze resultaten besproken en vergeleken worden. Conclusies en 

aanbevelingen voor verder onderzoek zullen worden beschreven in hoofdstuk 5. 
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2 Aanpak metingen, observatie en simulatie 

Dit hoofdstuk beschrijft een uitgevoerd veldonderzoek in woonzorghuis De Bolder te Huizen. Het 

veldonderzoek bestond uit objectieve en subjectieve metingen. In de volgende paragrafen zijn de 

meetlocatie en deze metingen beschreven. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de opzet van de 

uitgevoerde simulatie met DIALux. 

2.1 Meetlocatie 

De meetlocatie was het woonzorghuis De Bolder van Vivium Zorggroep in het Nederlandse dorp 

Huizen (52°19' NB, 5°30 OL'). Huizen ligt in een deel van Nederland met relatief veel wind en een 

normaal aantal uren zon. De klimaatgegevens en gegevens over het weer in Bijlage 5a van het 

weerstation De Bilt zijn representatief voor Huizen. Het gebouw bestaat uit meerdere bouwdelen met 

elk drie verdiepingen. De lichtmetingen en observaties werden in de woonkamer van baan 2 

uitgevoerd. De woonkamer is ingedeeld in drie woondelen. In Figuur 5 is het linker gedeelte de 

keuken, rechtsboven is het TV-gedeelte en rechtsonder is het eet-gedeelte. 

Raam 1 

0 

0 

~CJ 0 
0 D J[ · ] [] 

L ~u 0 
Figuur 5. Bovenaanzicht woonkamer met interieuropstelling en locatie daglichtopeningen. 

De oriëntatie van de woonkamer van baan 2 is in Figuur 5 te zien. De woonkamer bevat drie 

daglichtopeningen op de zuid- en oostgeveL In Figuur 6a en 6b zijn het eetgedeelte en het TV

gedeelte weergegeven. De woonkamer heeft een aangrenzend terras aan de voorzijde van het 

gebouw (zuid gevel) zoals in Figuur 6c te zien is. 
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Figuur 6. Onderzoeksruimte woonkamer in baan 2 en het aangrenzend terras. 

De exacte locatie van het woonzorghuis, indeling, afmetingen en inrichting van deze woonkamer 

worden in Bijlage 1 uitgebreid omschreven. 

2.2 Factoren die de lichtblootstelling op de meetlocatie beïnvloeden 

Voor onderzoek in bestaande verzorgingshuizen kunnen vaak alleen de onderverdelingen 'gebruik 

zon- en/of helderheidswering', 'kleurgebruik', 'afwerking oppervlak en interieur' en 'opstelling interieur' 

uit paragraaf 1.1.2 worden meegenomen. Het is bijna niet mogelijk daglichtopeningen en veel typen 

daglichtsystemen in een bestaand gebouw te veranderen of achteraf te plaatsen, aangezien het 

veranderen van de gevel bij een bestaand gebouw bouwkundig erg moeilijk en ingewikkeld is. Het is 

echter veel eenvoudigerzon-en/of helderheidswering in bestaande gebouwen aan te brengen, omdat 

deze zon- en/of helderheidswering vaak aan de binnenkant of buitenkant van de gevel aangebracht 

wordt of in het raam verwerkt wordt. De onderverdelingen van het aspect afwerking interieur kunnen 

veel gemakkelijker aangepast worden, omdat oppervlakken eenvoudig veranderd kunnen worden 

(verven of behangen) en het interieur eenvoudig vervangen of verplaatst kan worden. 

In de vorige paragraaf werden de bouwkundige aspecten in het woonzorghuis De Bolder opgenoemd. 

Deze bouwkundige aspecten bestaan uit drie daglichtopeningen, het gebruik van zon- en 

helderheidwering (gordijnen, overstek en zonnepanelen), het deels gebruiken van afwerking 

oppervlakken en interieur. Er zijn geen glanzende, reflecterende of spiegelende oppervlakken of 

interieur. Echter wordt er geen gebruik gemaakt van daglichtsystemen, kleuren of nachtverlichting 

(oriëntatieverlichting) . Kleuren worden in de onderzoeksruimte gebruikt als herkenning en voor het 

creëren van een sfeer, maar niet om de hoeveelheid licht te vergroten in de ruimte. 

Van het installatietechnische aspect kunnen voor onderzoek in bestaande verzorgingshuizen vaak 

alleen de onderverdelingen 'sfeerverlichting' en 'lokaal schakelen' uit paragraaf 1.1.2 worden 

meegenomen zonder veel aanpassingen te maken. Decoratieve verlichting bestaat vaak uit tafel- en 

stalampen, die flexibel in een ruimte geplaatst of verplaatst kunnen worden. Decoratieve verlichting en 

de basisverlichting zijn in bestaande gebouwen vaak lokaal schakelbaar. Bij een renovatie zijn de 

mogelijkheden veel groter om ook de andere onderverdelingen mee te nemen. Het is bij bestaande 

gebouwen gemakkelijker installatietechnische aanpassingen (vervangen/aanpassen van 
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kunstverlichting en bediening) uit te voeren dan bepaalde bouwkundige aanpassingen (aanbrengen 

daglichtopeningen en daglichtsystemen) . Bij installatietechnische aanpassingen moet er nauwelijks 

iets veranderd worden aan de gevel van het gebouw (structuur en materiaal) . In de onderzoeksruimte 

in het woonzorghuis De Bolder worden een basisverlichting, bestaande uit compact 

fluorescentieverlichting (downlighters) en decoratieve verlichting , bestaande uit sta- en tafellampen 

(gloeilampen) gebruikt. De verlichting is lokaal schakelbaar en de basisverlichting is dimbaar. Er wordt 

geen gebruik gemaakt van nachtverlichting in de onderzoeksruimte. 

Van het activiteitsgerelateerde aspect kunnen voor onderzoek in bestaande verzorgingshuizen alle 

factoren , locatie, houding en bezigheid worden meegenomen. In dit afstudeerproject worden deze 

factoren door middel van observatie genoteerd en omschreven, zie paragraaf 2.3.2. 

Voor deze meetlocatie, de woonkamer van baan 2 in tiet woonzorghuis De Bolder, kunnen de 

bouwkundige, installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten in Tabel 4, die hier aanwezig 

zijn, ingedeeld worden in flexibele en vaste factoren. Vaste factoren zullen in dit afstudeeronderzoek 

niet of maar moeil ijk veranderbaar zijn. Flexibele factoren kunnen gedurende de meetperioden 

veranderen . 

Tabel 4. Bouwkundige, installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten van de meetlocatie. 

Factoren Uitvoering Vast Flexibel 
Bouwkundig aspect 
DaQiichtopeninQen 3 daQiichtopeningen x 
Zon- en/of helderheidwerinQ Gordijnen, overstek, zonnepanelen x 
DaQiichtsystemen - x 
KleurQebruik - x 
Afwerking oppervlakken en Geen reflecterende, glanzende of x 
interieur spiegelende materialen 
Opstell ing interieur TV-gedeelte en eetgedeelte nabij x 

daglichtopeningen 
Installatietechnisch aspect 
Type verlichting Fluorescentie verlichting (basisverlichting) x 

Gloeilamp (decoratieve verlichting) 
Geen nachtverlichting 

Bediening verlichting Lokaal of dynamische schakeling x 
Activiteitsgerelateerd aspect 
Locatie (observatie) x 
Houding (observatie) x 
Bezioheid (observatie) x 

2.3 Meetprocedure 

Er werden twee metingen van vijf dagen in het woonzorghuis De Bolder uitgevoerd. De eerste meting 

vond plaats in de herfst 2010 van maandag 18 oktober 12:00 tot en met vrijdag 22 oktober 12:00 

(week 42). De tweede meeting vond plaats in de lente 2011 van maandag 9 mei 12:00 tot en met 

vrijdag 13 mei 10:00 (week 19). Er zijn twee metingen nodig, om de bestaande lichtsituatie te 

vergelijken met de nieuwe lichtsituatie. De bestaande, standaard verlichting werd namelijk vervangen 

door een dynamische verlichting. Met deze dynamische verlichting wil de Vivium Zorggroep de 

positieve invloed van verlichting met een hoge verlichtingssterkte op het zicht en de gezondheid van 
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ouderen met dementie benutten. De specificaties van de verlichting in de twee situaties wordt in de 

volgende subparagraaf nader uitgelegd. In deze twee meetperioden (de bestaande situatie en de 

nieuwe situatie) zijn objectieve en subjectieve metingen uitgevoerd. Deze metingen worden nader 

beschreven in de volgende subparagrafen. 

2.3.1 Objectieve metingen (licht- en luminantiemetingen en gelijkmatigheid) 

De objectieve metingen bestonden uit het meten van de verlichtingssterkte horizontaal, verticaal of 

verticaal op het oog op verschillende locaties, het meten van de luminantie op verschillende locaties 

en het meten van de gelijkmatigheid van licht in de ruimte. Maar voordat er wordt ingegaan op de 

meetmethoden, zullen eerst de specificaties van de verlichting in beide situaties omschreven worden. 

Situatie 1 (bestaande verlichting) 

De verlichting in situatie 1 bestond uit het gebruik van alleen compact fluorescentielampen 

(downlighters) als basisverlichting aan of in het plafond en het gebruik van drie tafellampen, twee 

stalampen, keukenkastlampen en armaturen in kasten als sfeerverlichting. De verlichting zou 's 

morgens lokaal ingeschakeld worden, zodra de eerste bewoner in de woonkamer aanwezig was of 

gebracht werd. 

's Avonds zou de verlichting lokaal uitgeschakeld worden, nadat de laatste bewoner naar de 

slaapkamer werd gebracht. De sfeerverlichting werd alleen 's avonds lokaal ingeschakeld. 's Nachts 

brandde alleen de verlichting in de gang nog. De locatie van de armaturen voor de basisverlichting in 

de ruimte zijn weergegeven in Figuur 7. 

~ ojj 0 

0 Q) 0 C0 
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(~ 

0 G) 
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CD CD 

Figuur 7. De locatie van de armaturen voor de basisverlichting in situatie 1. 
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De specificaties van het type armaturen voor de basisverlichting zijn weergegeven in Tabel 5. De 

armaturen met nummer 1 in Figuur 6 zijn opbouw armaturen, die op een hoogte van 2,6 meter aan het 

plafond gemonteerd waren. De armaturen met nummer 2 zijn inbouw armaturen, die gemonteerd 

waren in het verlaagd plafond met een hoogte van 2,2 meter. 

Tabel 5. Type armaturen in situatie 1. 
" Kleur- Plaatsings-

Nr. Aantal Type armatuur Vermogen 
temperatuur 

Montage 
datum 

Fagerhult 72330 Pleiad 
1 8 compact 285 2x18W 3000 Opbouw 2004 

2xPLC 18W 2-pins 830 
Fagerhult 72211 Pleiad 

2 5 Basic 205 2x18W 3000 Inbouw 2004 
2xPLC 18W 2-pins 830 

Deze armaturen werden in 2004 bij een renovatie van de ruimte geïnstalleerd. De lichtbronnen 

werden niet periodiek vervangen , maar werden vervangen als die stuk waren . 

De zonwering bestond uit lange, groene gordijnen tot aan de grond voor de daglichtopeningen aan de 

zuidzijde, het overstek boven het terras aan de gehele zuidzijde en twee zonneschermen achter de 

daglichtopeningen, zoals te zien zijn in Bijlage 1. 

Situatie 2 (nieuwe verlichting) 

De verlichting in situatie 2 bestond uit het gebruik van de bestaande fluorescentielampen 

(downlighters) in de keuken en het loopweg gedeelte van de ruimte en nieuwe fluorescentielampen 

(pendels) als basisverlichting en het gebruik van bestaande drie tafellampen, twee stalampen, 

keukenkastlampen en armaturen in kasten als sfeerverlichting. De locatie van deze armaturen in de 

ruimte zijn weergegeven in Figuur 8. 
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Figuur 8. De locatie van de armaturen voor de basisverlichting in situatie 2. 

De schakeling van de verlichting in situatie 2 was een dynamische schakeling, die verder in paragraaf 

2.5 omschreven zal worden. 's Nachts brandde alleen de verlichting in de gang nog. De specificaties 

van het type fluorescentie armaturen voor de basisverlichting zijn weergegeven in Tabel 6. De 

armaturen met nummer 1 in Figuur 8 zijn nieuwe pendelarmaturen die op 30 centimeter aan het 

plafond met een hoogte van 2,6 meter gemonteerd waren. De armaturen met het nummer 2 zijn de 

bestaande armaturen die in het verlaagd plafond op een hoogte van 2,2 meter gemonteerd waren. 

Tabel 6. Type armaturen in situatie 2. 

Nr. Aantal Type armatuur Vermogen Kleur-
Montage 

Plaatsings-
temperatuur datum 

1 12 
D'Light Amadea 54/54 C 

2x54W 6500 Pendel 
2011 

2x T16 54W 2700 (opbouw) 
Fagerhult 72211 Pleiad 

2 5 Basic 205 2x18W 3000 Inbouw 2004 
2xPLC 18W 2-pins 830 

De gependelde armaturen bestaan uit een 2-lamps 54 W fluorescentiebuizen, één fluorescentiebuis 

met een kleurtemperatuur van 6500K (koel wit licht) en één fluorescentiebuis met een 

kleurtemperatuur van 2700K {warm wit licht). In het Figuur 9 is de lichtkleurbeleving aangegeven, die 

een lichtbron uitstraalt bij een bepaalde kleurtemperatuur. Het gebruik van de twee lampen met een 

verschillende kleurtemperatuur wordt in paragraaf 2.6 verder omschreven. 
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Figuur 9. Beleving kleurtemperatuur. 

Aan de zonwering was niets veranderd , deze bestond nog steeds uit lange, groene gordijnen tot aan 

de grond voor de daglichtopeningen aan de zuidzijde, het overstek boven het terras aan de gehele 

zuidzijde en twee zonneschermen achter de daglichtopeningen. 

Het interieur was in beide meetperioden grotendeels hetzelfde. Alleen de salontafel was in 

meetperiode 1 en kleine ronde tafel en in meetperiode 2 twee vierkante tafels tegen elkaar 

geschoven. De eettafel en stoelen werden in meetperiode 2 ook vernieuwd. In meetperiode 1 was de 

tafel lichtbruin en de stoelen waren rood zoals op Figuur 6a en 6b te zien is. In meetperiode 2 had de 

nieuwe tafel een donkerbruine kleur en waren de stoelen bruin zoals op Figuur 14a te zien is. 

Verlichtingssterkte-metingen 

In Nederland bestaat er een norm voor het meten van de binnenverlichting. Deze norm heet NEN 

1891 Binnenverlichting, Meetmethoden voor verlichtingssterkten en luminanties (1994). In deze 

afstudeeropdracht werd volgens deze norm gemeten. Voordat er gemeten kon worden en de 

apparatuur gereserveerd kon worden , werd er eerst een meetrapport opgesteld volgens de NEN 

1891 , waarin samengevat de informatie van dit hoofdstuk werd gegeven. Hieronder zal per meting de 

eisen van de NEN 1891 gegeven worden. De specificaties van de meetapparatuur en de 

meetapparatuur zelf zullen uitgebreid beschreven worden in paragraaf 2.4. 

Vijf vaste, verticale verlichtingssterktemetingen werden gedurende de vijf meetdagen elke vijf minuten 

gemeten. Er werden ook verlichtingssterktemetingen (momentopname) met de handmeter uitgevoerd 

op een bewolkte dag en op een zonnige dag. Er vond ook een meting 's avonds plaats na 

zonsondergang, om alleen de verlichtingssterkte van het kunstlicht te meten zonder de invloed van 

het daglicht erbij. Hieraan werd aan de eisen van de NEN 1891 paragraaf 5.2.3 voldaan. 
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Op vijf vaste locaties, te zien in Figuur 1 0, werden de verlichtingssterktemeters geplaatst. Er werd niet 

gemeten met een grid uit de norm NEN 1891. Er werden meetlocaties geselecteerd, waar de 

bewoners van woonkamer van baan 2 zich het meest bevonden om daar de verlichtingssterkte op 

ooghoogte te meten. 

[] 

DI[ 5• Jl [] 

uw 0 
Figuur 10. Meetlocaties in de woonkamer van baan 2. 

Een vaste cosinus gecorrigeerde verlichtingssterktemeter (sensor Hagner E4-X) werd op een 

standaard gemonteerd en geplaatst op de vensterbank om het daglicht (verticale verlichtingssterkte) 

dat in de ruimte viel te meten, zoals in Figuur 11 b te zien is. De bedraadde logger (Grant datalogger 

2020) werd naast het raam , naast de TV-kast geplaatst (zie Figuur 11 a). De lichtsensor stond in 

meetperiode 1 op een hoogte van 97 centimeter en in meetperiode 2 op een hoogte van 1 meter op 

meetlocatie 1 in Figuur 1 0. 
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Figuur 11. Verticale daglichtmeting aan het raam aangesloten aan een logger in een koffer naast het raam. 

Twee vaste cosinus gecorrigeerde verlichtingssterktemeters (sensoren Hagner E2) werden op een 

houten plank gemonteerd en deze sensoren werden aan de kolom (dichtbij de gevel) met 

autosnelbinders vastgebonden, zoals op Figuur 12b is aangegeven. Deze meters meten de verticale 

verlichtingssterkte op ooghoogte bij de TV bank en bij de eettafel. De bijbehorende bedraadde logger 

(Grant datalogger 2020) werd naast de kolom en de bank geplaatst (zie Figuur 12a). De eerste 

lichtsensor, die gericht werd naar de salontafel, hing op een hoogte van 1 ,05 meter in meetperiode 1 

en meetperiode 2. De meetlocatie van deze meter is als nummer 2 in Figuur 1 0 te zien. De tweede 

lichtsensor, die gericht werd naar de eettafel, hing in meetperiode 1 op een hoogte van 1, 20 meter en 

in meetperiode 2 op een hoogte van 1,19 meter. De meetlocatie van deze meter is als nummer 3 in 

Figuur 10 te zien. 

Figuur 12. Meting verticale verlichtingssterkte op ooghoogte nabij de salontafel en nabij de eettafel. 
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Twee onbedraadde verlichtingsmeters (Eitec transmitter Genll GC-13E) werden met zender in een 

bloempot op de salontafel en de eettafel gezet om de verticale verlichtingssterkte op ooghoogte bij de 

TV bank en eettafel te meten, zoals in Figuur 13 en 14a te zien is. De eerste, onbedraadde 

lichtsensor, werd op de salontafel richting raam geplaatst. Deze stond op een hoogte van 95 

centimeter in meetperiode 1 en op een hoogte van 86 centimeter in meetperiode 2. De tweede, 

on bedraadde lichtsensor werd op de eettafel gezet richting bank. Deze stond op een hoogte van 1 ,20 

meter in meetperiode 1 en op een hoogte van 1,15 meter in meetperiode 2. De hoogten van de 

metingen verschillen in de twee meetperioden, omdat het interieur (andere salontafel en andere 

vazen) in meetperiode 2 anders was dan in meetperiode 1. De bijbehorende draadloze logger (Eitec 

datalogger 1 000 RX250AL) van beide meters werd achter een kast geplaatst, zoals is weergegeven in 

Figuur 14b. De exacte meetlocatie is aangegeven in Figuur 10 met nummer 4 voor de meting op de 

salontafel en nummer 5 voor de meting op de eettafel. 

Afbeelding 13. Meting verticale verlichtingssterkte ooghoogte salontafel. 

Afbeelding 14. Meting verticale verlichtingssterkte ooghoogte eettafel en bijbehorende logger. 
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In één nacht werd de horizontale verlichtingssterkte 's nachts gemeten met de onbedraadde meter 

van de salontafel ( meetperiode 1) of de eettafel ( meetperiode 2). Deze meter werd op het nachtkastje 

in een slaapkamer geplaatst. De lichtsensor lag op het nachtkastje op een hoogte van 1 ,3 meter in 

meetperiode 1 en op een hoogte van 1 ,0 meter in meetperiode 2. De hoogte van metingen verschilde 

in beide meetperioden, omdat het interieur per slaapkamer iets varieert. 

Om na te gaan hoeveellicht er precies op het oog van de bewoners valt gedurende de dag, werd er 

op verschillende plaatsen met verschillende kijkrichtingen de verlichtingssterkte op ooghoogte 

gemeten. Deze verticale meting op het oog en de horizontale meting van de gelijkmatigheid van licht 

in de ruimte werd met een handmeter (Hagner EC1) uitgevoerd. In Figuur 15 zijn deze meetlocaties 

weergegeven. De verlichtingssterkte werd horizontaal gemeten op meetlocatie 6 op een hoogte van 

55 centimeter en op meetlocatie 7 op een hoogte van 85 centimeter. Op de meetlocaties 8, 9 en 10 

werden op ooghoogte in vijf verschillende richtingen verticaal de verlichtingssterkte gemeten, namelijk 

recht vooruit, naar beneden, naar boven, naar links en naar rechts kijkend. In Figuur 14 zijn deze 

meetlocaties en de bijbehorende richtingen aangegeven. De metingen op de fauteuil en de bank 

werden op een hoogte van 95 centimeter en de metingen in de stoel bij de eettafel op een hoogte van 

1,15 meter uitgevoerd. Op meetlocatie 11 in de keuken werd op ooghoogte van 1 ,55 meter de 

verticale verlichtingssterkte recht vooruit en naar beneden gemeten. Op de meetlocaties 12, 13 en 14 

werd de horizontale verlichtingssterkte op een hoogte van 0,8 meter gemeten. 

Griel B 14 

Figuur 15. Meetlocaties verlichtingssterkte van de handmetlng. 

Aanvullend werd er de horizontale verlichtingssterkte in de gang op een hoogte van 0,8 meter op het 

meetraster gemeten. De hoogte van de metingen was in beide meetperioden hetzelfde. Met de 

meetpunten 6, 7, 12, 13 en 14 werd de gelijkmatigheid van het licht in de ruimte bepaald. Het 
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meetraster werd niet volgens de NEN 1891 gemaakt, maar er werden belangrijke locaties in de ruimte 

geselecteerd, waar bewoners zich het vaakst bevonden. Met de meetwaarden op deze meetpunten 

kan de gelijkmatigheidsindex bepaald worden. Voor de gelijkmatigheidsindex is de gemiddelde 

verlichtingssterkte nodig. Deze wordt als volgt berekend [Nederlandse Normalisatie-instituut, 1994]: 

E =gemiddelde verlichtingssterkte (lux); 

n =aantal meetpunten; 

E1 t/m En = voorhanden verlichtingssterkten in de meetpunten 1 t/m n. 

De gelijkmatigheidsindex wordt als volgt berekend [Nederlandse Normalisatie-instituut, 1994]: 

g = gelijkmatigheidsindex; 

Emin = voorhanden kleinste verlichtingssterkte in een van de meetpunten van het 

gekozen meetraster (lux); 

E =gemiddelde verlichtingssterkte over de punten van het meetraster (lux). 

Luminantiemetingen 

Luminantie is de helderheid van een vlak. Door de luminantie te meten kan er iets gezegd worden 

over licht-donker overgangen, verblinding en contrast. Personen hebben een normaal zicht als de 

luminantie tussen de 10 en de 1000 cd/m2 is. Hierbuiten wordt de contrastgevoeligheid, de 

detailonderscheiding (contrast) en de kleuronderscheiding minder goed. Zeer hoge luminanties 

(>3000 cd/m2) kunnen schadelijk zijn voor personen [Schaber, 2006]. 

Alle luminantiemetingen werden ook op een bewolkte dag en op een zonnige dag gemeten. De 

luminantiemetingen werden met een handmeter (Hagner-4 Universa! Photometer) horizontaal en 

verticaal gemeten. In Figuur 16 zijn de meetlocaties weergegeven. 
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Figuur 16. Meetlocaties luminantiemetingen met de handmeter. 

Vanaf de meetlocaties aangegeven in Figuur 16 werden oppervlakken in verschillende richtingen 

gemeten. In de volgende tabel is per meetlocatie aangegeven welk oppervlak er verticaal (v) of 

horizontaal (h) gemeten werd. 

Tabel 7. Meetrichtingen voor het meten van de luminantie op een oppervlak per meetlocaties. 
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Een meetafstand van groter dan één meter werd volgens de NEN 1891 aangehouden. Na het meten 

van de luminantie op verschillende meetlocaties, kunnen de luminantieverhoudingen berekend 

worden. Deze wordt als volgt berekend [Nederlandse Normalisatie-instituut, 1994]: 

24 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

11 = Lgrootste/Lkleinste 

11 = verhouding van twee luminanties in het gezichtsveld; 

Lgrootste =voorhanden waarde van de grootste van de luminanties (cd/m2); 

Lkleinste =voorhanden waarde van de kleinste van de luminanties (cd/m2) . 

Grote luminantieverhoudingen kunnen negatief zijn voor de visuele lichtblootstell ing voor ouderen, 

aangezien zij door het verlechtering van het oog gevoeliger zijn voor verblinding, minder contrast zien 

en een langzamer licht/donker-adaptie (en omgekeerd) hebben. De luminantieverhoudingen in 

verbl ijfsruimten voor een aangenaam zicht moeten ongeveer 1 :3:1 0 (visuele taakveld: onmiddelijke 

omgeving: periferie) [Schaberg , 2006]. Luminantieverhoudingen van groter dan 1 :40 zijn erg 

onaangenaam voor personen. Vaak komen zulke hoge verhoudingen bij het zicht naar buiten (hemel) 

op een zonnige dag voor. 

2.3.2 Subjectieve metingen (Observatie) 

Vivium Zorggroep heeft ervoor gekozen om de aan dementie lijdende bewoners van de vier banen, 

die permanent in het woonzorghuis wonen en verpleging nodig hebben, zo in te delen dat mensen 

met eenzelfde, voorgaande levensstijl in één baan wonen en dus één woonkamer delen. De bewoners 

van één baan kunnen zich in verschillende fases van de ziekte dementie bevinden. Deze indeling 

zorgt ervoor dat de bewoners niet nog eens op een later tijdstip, wissel ing van fase, moeten 

verhuizen. Vervolgens is er door Vivium Zorggroep gekozen om gezekerde terrassen bij elke 

woonkamer te gebruiken en meerdere katten als gezamenlijke huisdieren toe te laten om de 

omgeving voor de bewoners zo huiselijk mogelijk te maken. Zoals in de voorgaande paragrafen werd 

vermeld , werd de woonkamer van baan 2 als meetlocatie geselecteerd. Baan 2 werd in de eerste 

meetperiode door zes personen bewoond, drie vrouwen en drie mannen. In de tweede meetperiode 

werd baan 2 bewoond door vijf personen, namelijk dezelfde drie mannen, éénzelfde vrouw en één 

nieuwe bewoonster. De uitgebreide omschrijvingen van de bewoners zijn weergegeven in Bijlage 2. Er 

worden geen oogmetingen meer bij de bewoners van de 24-uurs verpleging voor ouderen met 

dementie in het woonzorghuis De Bolder uitgevoerd. De reden is dat de meeste bewoners niet meer 

bewust kunnen uiten of zij een goed zicht hebben of niet. Periodieke oogmetingen bij ouderen met 

dementie kunnen leiden tot beter zicht door middel van het aanpassen/aanschaffen van optische 

hulpmiddelen en het opsporen en eventueel verhelpen van veelvoorkomende oogziekten zoals 

cataract, macula degeneratie, glaucoom en diabetische retinopathie. 

Observatie is kijken hoe iets gebeurt of hoe iemand zich gedraagt, het beschrijven van een handeling 

van de persoon, die men waarneemt in zijn omgeving. De observatie kan verschillende vormen 

hebben. Een participerende observatie wil zeggen, dat jij als persoon betrokken bent binnen de 

situatie van de observatie. Niet participerend wil zeggen, dat je buiten de situatie staat waarin wordt 

geobserveerd, je bent een buitenstaander. 
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De participerende observatie bestond uit het observeren van de locatie, houding (kijkrichting) en 

bezigheid van de bewoners van de woonkamer in baan 2 van het woonzorghuis De Bolder. De 

observatie bestond uit het noteren van de exacte locatie per bewoner in de woonkamer, de kijkrichting 

van elke bewoner en de bezigheid van elke bewoner. In de meetperiode 1 en 2 werden vijf dagen 

lang, elke dag vanaf 8:30 of 9:00 tot en met 17:30, elk half uur deze gegevens genoteerd. Bovendien 

werd nog aanvullende informatie over het gedrag en de zelfstandigheid van elke bewoner genoteerd 

om later eventueel een verschil te kunnen waarnemen tussen de gegevens van meetperiode 1 en 

meetperiode 2. 

Door middel van informatie van een participerende observatie van de locaties, waar de bewoners zich 

het meest bevinden, kan op die locaties speciale verlichting (met een hoge verlichtingssterkte) toe 

gepast of aangepast worden om de invloed van verlichting op de gezondheid van ouderen met 

dementie (beter) te benutten. Vervolgens kan er geobserveerd worden of bewoners de locatie, waar 

zij zich het meest bevinden, zelf bepalen of dat zij door de verpleging hiernaartoe gebracht worden, 

doordat zij niet meer mobiel zijn. 

Door middel van informatie van een participerende observatie van de houdingen van de bewoners en 

voornamelijk de kijkrichting van de bewoners, kunnen de armaturen op een zodanige manier 

(schijnhoek) en locatie gemonteerd of verplaatst worden, zodat de hoeveelheid licht, dat verticaal op 

het oog valt, vergroot wordt. 

Door middel van informatie van een participerende observatie van de meest voorkomende 

bezigheden van de bewoners (in combinatie met de houding en kijkrichting van de bewoners), kan de 

verlichting op een zodanige manier gemonteerd of aangepast worden, zodat de hoeveelheid licht, dat 

verticaal op het oog valt, vergroot wordt. 

Vervolgens werd getracht door middel van een participerende observatie (door de ogen van een leek) 

een verschil in gedrag van de bewoners te zien in de verschillende meetperioden om een inschatting 

te maken of de verlichting een invloed zou kunnen hebben op de bewoners. 

2.4 Meetinstrumenten 

De gebruikte meetinstrumenten voor de metingen van de verlichtingssterkte en luminantie, die 

hieronder beschreven worden voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 uit de NEN 1891 . In deze norm 

worden twee tabellen gegeven met maximale, toelaatbare, specifieke foutenmarges, waaraan een 

luxmeter of luminantiemeter moet voldoen. Deze tabellen zijn in Bijlage 3a weergegeven. 

Voor de vaste metingen van vijf dagen werden de volgende meters gebruikt. Er werden drie vaste 

verlichtingssterktemeters van het type Hagner E4-X (één stuk) en Hagner E2 (twee stuks) gebruikt. 

De loggers die bij deze meters gebruikt werden, zijn van het type Grant datalogger 2020 (twee stuks). 

Vervolgens werden twee vaste, onbedraadde verlichtingssterktemeters van het type Eltec transmitter 

Genll GC-13E met bijbehorende logger van het type Eltec datalogger 1 000 RX250AL gebruikt. 

Voor de metingen op tijdstippen op verschillende dagen (momentopname) en voor het meten van de 

gelijkmatigheid van het licht werd één handverlichtingssterktemeter van het type Hagner EC1 gebruikt. 
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En als laatst werd één luminantiemeter van het type Hagner-4 Universa! Photometer gebruikt voor het 

meten van de luminantie op verschillende oppervlakken in de ruimte. 

De gegevens van de logger Grant datalogger 2020 werden uitgelezen op een laptop met het 

programma Grant Squirrel data acquisition en de gegevens van de logger Eltec datalogger 1000 

RX250AL werden uitgelezen met het programma Eltec Darca. Deze twee programma's waren 

eenvoudig en goed te bedienen. De uitgebreide specificaties van de types meters worden in Bijlage 

3b gegeven. De meetinstrumenten moeten volgens de NEN 1891 één keer per jaar gekalibreerd 

worden. De gebruikte meetinstrumenten (sensoren van de verlichtingssterktemeters) in dit 

afstudeerproject werden één week voor elke meetperiode gekalibreerd. De waarden van deze twee 

kalibraties zijn in een kalibratierapport volgens de NEN 1891 in Bijlage 3c beschreven. 

2.5 Beoordelingscriteria 

Om de gemeten waarden te vergelijken met de gegeven waarden (aannamen) uit de literatuur, 

worden er in deze paragraaf eerst beoordelingscriteria gedefinieerd. Hiermee kon getoetst worden of 

de verlichting in de onderzoeksruimte voldeed aan de, voor zover nu bekende, eisen voor verlichting 

voor ouderen met dementie. Deze beoordelingscriteria kunnen verdeeld worden in criteria voor 

visuele, niet-visuele en decoratieve lichtblootstelling. 

2.5.1 Criteria voor visuele lichtblootstelling 

Er worden eerst normen en richtlijnen voor verlichting uit de Nederlandse bouwwereld omschreven, 

die waarschijnlijk tijdens de bouw van het woonzorghuis golden. Hieraan moeten de meetwaarden van 

de verlichting in de onderzoeksruimte in ieder geval voldoen. Hierna zullen de criteria voor visuele 

lichtblootstelling omschreven worden, die bestaan uit informatie gevonden in literatuur over verlichting 

voor ouderen (met dementie). 

Normen en richtlijnen 

Er bestaan normen en richtlijnen in Nederland voor de veiligheid en de gezondheid van personen in 

gebouwen met betrekking tot kunstlicht en daglicht. Aan deze normen en richtlijnen moet de 

verlichting in het woonzorghuis hoe dan ook al voldoen. De norm, waaraan de verlichting in de 

gebouwen in Nederland moet voldoen is het Bouwbesluit 2003. DeNEN 2057 en NEN-EN 12464 zijn 

richtlijnen die bij het ontwerpen van de verlichting vaak gebruikt worden. Hieronder worden deze norm 

en richtlijnen kort uitgelegd. 

In het Bouwbesluit 2003 geeft paragraaf 2.8 'Verlichting', verschillende waarden , eisen en 

voorschriften met betrekking tot kunstlicht. Hierin worden minimale verlichtingssterkten voor de 

verlichting (> 10 lux) en noodverlichting (> 1 lux), eisen voor stroomvoorziening, eisen voor 

noodverlichting en eisen voor verbouwing per gebruikersfunctie gegeven. Echter zijn dit alles minimale 

waarden en eisen en worden er specifiekere eisen en waarden over kunstlicht en daglicht in de NEN

normen gegeven. Vaak wordt in het bouwbesluit naar deze NEN-normen verwezen. In paragraaf 3.20 

'Daglicht' van het bouwbesluit worden verschillende waarden, eisen en voorschriften met betrekking 
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tot daglicht gegeven. Deze paragraaf geeft minimale waarden voor de daglichtoppervlakte (m2) en het 

percentage daglichtopening in verhouding tot het vloeroppervlak per gebruikersfunctie. In deze 

paragraaf wordt dikwijls verwezen naar de NEN 2057 [Ministerie van VROM, 2005]. De NEN 2057 is 

een aanvulling op de eisen van het bouwbesluit 2003 [Nugter, 2005]. De NEN 2057 geeft een reken

en meetmethode om de equivalente daglichtoppervlakte uit te rekenen. Een andere NEN-norm die 

van toepassing is op de verlichting in een gebouw is de NEN-EN 12464. Deze richtlijn zorgt voor 

visueel comfort, visuele prestatie en veiligheid voor de personen in gebouwen. De richtlijn geeft eisen 

en minimale waarden voor verlichting op het gebied van verlichtingssterkte-distributie (bereik 

reflectiefactoren oppervlakken, gelijkmatigheid), luminantie, verblinding (Unified Glare Rating), 

directheid van licht, kleurindex (Ra>80) en kleurtemperatuur (Kelvin) , flikkering en daglicht. In deze 

norm wordt per gebruikersfunctie een minimale, gemiddelde verlichtingssterkte, een minimale UGR, 

een minimale kleurweergave index en opmerkingen gegeven. De gegevens voor de gebruikersfunctie 

gangen, trappenhuizen, verblijfsruimten gezondheidzorg en taakverlichting zijn weergegeven in de 

volgende tabel. Deze norm is meer gericht op gebouwen met als gebruikersfunctie kantoren, zoals te 

zien is in de volgende tabel. Hier wordt taakverlichting voor werkzaamheden op een bureau bedoeld. 

Deze taakverlichting kan echter ook voor ouderen gebruikt worden aangezien zij zich ook bezig 

houden met schrijven en lezen. 

Tabel 8. Minimate waarden per gebruikersfunctie. 

Gebruikersfunctie Gemiddelde Unified Kleurweergave- Opmerkingen 
verlichtings- Glare index (Ra) 
sterkte (lux) Rating .. 

(UGR) - -
Gangen 100 28 40 Vloerniveau 

Ra en UGR gelijk met 
loodrechte oppervlakken 
Geleidelijke overgangen naar 
in- en uitgangen maken om 
verblinding te voorkomen 

Trappenhuizen 150 25 40 
Verblijfsruimten 200 22 80 
Taakverlichting 500 19 80 
(voor bijvoorbeeld 
bezigheden zoals 
lezen en schrijven) 

De NEN-EN 12464 wordt bij het ontwerpen van de verlichting in nieuwbouw en bestaande bouw vaak 

toegepast in Nederland, hoewel deze richtlijn ongeschikt is voor gebouwen voor ouderen vanaf 60 

jaar. Deze richtlijn is voornamelijk geschikt voor jonge personen van ongeveer 20 jaar. Dit zal duidelijk 

worden door de volgende informatie uit de literatuur. 

Literatuur 

De reden dat de norm NEN-EN 12464 niet geschikt is voor ouderen vanaf 60 jaar heeft met de 

verslechtering van het oog te maken, zoals beschreven werd in paragraaf 1.1 .1. Hierin werd ook 
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duidelijk . dat onderzoekers het niet eens zijn over de grootte van de minimale, horizontale 

verlichtingssterkte, die nodig is om de slechte werking van het oog van ouderen vanaf 60 jaar te 

compenseren. In de voorbeelden uit paragraaf 1.1.1 is de ondergrens van de aannamen voor de 

grootte van de verlichtingssterkte bij drie keer de waarden van de NEN-EN 12464. In de volgende 

tabel zijn de minimale, horizontale verlichtingssterkten per gebruikersfunctie uit de NEN-EN 12464 en 

de volgens de organisatie IESNA en de onderzoeken van Turner et al. (2009) en van Boyce (2003) 

weergegeven. 

Tabe/9. Minimale verlichtingssterkte per gebruikersfunctie uit deNEN-EN 12464 en uit de literatuur. 

Gebruikersfunctie Horizontale Horizontale 
verlichtingssterkte verlichtingssterkte 
NEN-EN12464 IESNA, Turner, Boyce 
(lux) (lux) 

Gangen 100 300 
Trappenhuizen 150 450 
Taakverlichting (uitvoeren van 500 1500 
hobby's zoals lezen) 

Vervolgens moet er ook gelet worden op de Unified Glare Rating van de kunstverlichting, aangezien 

ouderen gevoeliger zijn voor verblinding. Bovendien beleven en zien ouderen kleuren anders door de 

verslechtering van het oog. Een geschikte kleurweergave index voor de verlichting voor ouderen met 

dementie is een Ra van groter dan 85 [Aries et al., 201 0]. De luminantieverhoudingen kunnen voor 

ouderen ook van belang zijn omdat ouderen een hogere verblindingsgevoeligheid hebben, minder 

contrast zien en een langzamer licht/donker-adaptie (en omgekeerd) hebben. In de Arbowet echter 

worden alleen luminantieverhoudingen voor gebruikersfuncties zoals kantoren en onderwijs gegeven 

en niet voor woonfuncties. Echter moet een luminantieverhouding groter dan 1 :40 vermeden worden, 

omdat dit erg onaangenaam is voor personen. 

2.5.2 Criteria voor niet-visuele lichtblootstelling 

Dezelfde normen en richtlijnen die in de vorige subparagraaf al zijn beschreven zijn opgesteld voor de 

veiligheid en de gezondheid van personen in gebouwen. Deze, volgens de normen geïnstalleerde, 

verlichting heeft ook indirect invloed op de gezondheid van de personen in een gebouw. 

De criteria voor niet-visuele lichtblootstelling bestaat uit informatie uit de literatuur over verlichting voor 

ouderen (met dementie) . Zoals in paragraaf 1.1.1 werd beschreven, kan verlichting ook een directe 

invloed op de gezondheid van ouderen met dementie hebben. Licht met een hoge verlichtingssterkte 

stuurt namelijk de biologische klok aan, die dan weer verschillende lichaamsprocessen aanstuurt. 

Factoren, zoals het (verstoorde) dag/nacht-ritme, de stemming en het gedrag kunnen door verlichting 

met een hoge verlichtingssterkte beïnvloed worden. Deze factoren kunnen in een woonzorghuis voor 

ouderen met dementie van belang zijn. Een verbetering van deze factoren zorgt voor een beter 

kwalitatief leven van ouderen met dementie en minder belasting voor de (nacht)verpleging (doordat 
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ouderen makkelijker te verplegen zijn). Om gebruik te maken van het effect van een hoge 

verlichtingssterkte op de gezondheid van ouderen met dementie, nemen onderzoekers uit de literatuur 

aan dat de verlichtingssterkte overdag minimaal 1000 lux op het oog moet zijn [Van Hoof et al., 2009a; 

Van Hoof et al., 2009b; Aries et al., 2010; Van Hoof & Schoutens, 2007, Figueiro, 2008; Wirz-Justice 

& Fournier, 201 0]. De exacte verlichtingssterkte, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de 

positieve invloed van verlichting op de gezondheid van ouderen met dementie, is echter nog niet 

bepaald en bewezen. De verlichtingssterkte 's nachts dient zo laag mogelijk te zijn dicht bij de waarde 

van 0 lux om een goed dag/nacht-ritme te behouden/creëren. Echter staat dit in conflict met de 

veiligheid van ouderen met dementie. Voor de veiligheid is het voordelig gebruik te maken van 

oriëntatieverlichting 's nachts in slaapkamers. Deze mogen niet veel verlichtingssterkte creëren en 

moeten het liefst weinig of geen golflengten voor de kleur blauw bevatten (onderdrukken 

slaaphormoon). 

2.5.3 Criteria voor decoratieve lichtblootstelling 

Het criterium voor decoratieve lichtblootstelling is, dat de decoratieve verlichting niet mag behoren tot 

de basisverlichting. De decoratieve verlichting dient alleen om een aangename, huiselijke sfeer in de 

ruimte te creëren. Dus bij het ontwerp van de verlichting van een ruimte mag de verlichtingssterkte 

van de decoratieve verlichtingsarmaturen niet meegerekend worden, zodat geen te lage 

verlichtingssterkte wordt gecreëerd wanneer de verlichting door de gebruikers gedimd wordt. 

2.6 Kunstverlichtingscenario's 

In de twee meetperioden werden verschillende kunstverlichtingscenario's gebruikt. De verlichting werd 

op verschillende tijden en op verschillende wijze geschakeld. 

Kunstverlichtingscenario 1 

In meetperiode 1 werd de basisverlichting ingeschakeld, wanneer het personeel 's morgens begon de 

bewoners uit hun bed te halen en naar de woonkamer te brengen. Vanaf ongeveer 8:00 's morgens 

werd het kunstlicht in de woonkamer lokaal met een schakelaar ingeschakeld. De basisverlichting 

bestond uit inbouw en opbouw armaturen (downlighters), zoals al omschreven werd in paragraaf 

2.3.1. De verlichting werd 's avonds, ruim voordat de bewoners naar bed gebracht werden, gedimd en 

de decoratieve verlichting werd ingeschakeld. Dit tijdstip was na het avondeten ongeveer tussen 18:00 

en 19:00. De basisverlichting en de decoratieve verlichting werden in de ruimte zelf met verschillende 

schakelaars lokaal geschakeld. De decoratieve verlichting werd apart per armatuur met een 

schakelaar op of aan het armatuur in- en uitgeschakeld. Op hetzelfde tijdstip werden ook de gordijnen 

gesloten om het daglicht buiten te houden en een avondsfeer te creëren. De bewoners werden tussen 

19:00 en 22:00 op verschillende tijden naar bed gebracht. Na 22:00 werd de verlichting in de 

woonkamers lokaal uitgeschakeld. De kleurtemperatuur van het kunstverlichtingscenario 1 wordt in 

Figuur 17 vergeleken met kunstverlichtingscenario 2. 
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Kunstverlichtingscenario 2 

Na het installeren van de nieuwe verlichting werden meerdere kunstverlichtingscenario's zes weken 

lang uitgeprobeerd en gemeten. De eerste zes weken, na het installeren van de nieuwe verlichting in 

week 9, bestond het kunstverlichtingscenario uit het inschakelen van de basisverlichting om 8:00 en 

uitschakelen van de basisverlichting om 22:00. De basisverlichting werd op 300 lux ingesteld. Zoals al 

in paragraaf 2.3.1 beschreven werd, bestond de basisverlichting uit bestaande inbouw armaturen 

(downlighters) en nieuwe pendelarmaturen boven de eettafel en de salontafel. In meetperiode 2 

bestond het kunstverlichtingscenario sinds week 16 uit een dynamische schakeling, die centraal 

geprogrammeerd en geschakeld werd. Alleen de pendelarmaturen werden voor deze dynamische 

schakeling gebruikt. De bestaande inbouw armaturen in de verlaagde plafonds bleven lokaal 

schakelbaar en dimbaar. Om 7:00 werd de kunstverlichting ingeschakeld op 30% met de 

kleurtemperatuur 2700K. Tussen 7:00 en 9:00 werd de verlichting geleidelijk omgeschakeld naar 

1 00% met de kleurtemperatuur 6500K. Tussen 9:00 en 11 :00 bleef deze verlichting stabiel op 1 00% 

met een kleurtemperatuur van 6500K staan. Tussen 11 :00 en 12:30 ging de verlichting weer 

geleidelijk naar 30% met een kleurtemperatuur van 2700K. Tussen 12:30 en 13:30 bleef de verlichting 

stabiel op 30% met een kleurtemperatuur van 2700K. Tussen 13:30 en 14:00 ging de verlichting weer 

lineair terug naar 1 00% met een kleurtemperatuur van 6500K. De verlichting bleef tussen 14:00 en 

16:00 stabiel ingeschakeld op 100% met een kleurtemperatuur van 6500K. Tussen 16:00 en 19:00 

ging de verlichting weer geleidelijk naar 30% met een kleurtemperatuur van 2700K. De verlichting 

bleef stabiel tussen 19:00 en 23:00 op 30% met een kleurtemperatuur van 2700K. Na 23:00 werd 

deze verlichting uitgeschakeld. In Figuur 17 worden de twee kunstverlichtingsscenario's met elkaar 

vergeleken op kleurtemperatuur. Ook dit verlichtingscenario zou zes weken getest en gemeten 

worden. Na de zes weken zal weer een nieuw verlichtingscenario ingesteld worden. Na het meten en 

testen van een aantal verlichtingscenario's zal het verlichtingscenario gekozen worden, welke de 

meeste positieve invloed heeft op de bewoners. 
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Kunstverlichtingscenario's van meetperiode 1 en 2 
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Figuur 17. Kunstverllchtingsscenarlo's in meetperiode 1 en 2. 

2.7 Simulatie DIALux 

-4- Kunst..er1ichtingsscenario 1 
(100% ingeschakeld) 

--Kunst..erl ichtingsscenario 2 
(bij 2700K op 30% en bij 
6500K op 1 00% 
ingeschakeld) 

Het simulatieprogramma DIALux werd in dit afstudeerproject gebruikt om de gesimuleerde waarden 

met de gemeten waarden te vergelijken. Door de gesimuleerde resultaten konden de gemeten 

waarden bevestigd of tegen gesproken worden. Er werd verwacht dat de resultaten van de simulaties, 

de meetresultaten zouden bevestigen. De woonkamer van baan 2 werd in DIALux gesimuleerd met de 

bestaande verlichting van meetperiode 1 en met de nieuwe verlichting van meetperiode 2. Voordat er 

beschreven kan worden hoe deze twee situaties in DIALux gesimuleerd werden, zal er eerst een korte 

beschrijving van het simulatieprogramma DIALux gegeven worden. 

DIALux is een simulatieprogramma, waarmee de verlichting in een ru imte, omgeving of gebouw 

ontworpen kan worden. Er kunnen specificaties in DIALux ingevuld worden , zoals onder andere 

afmetingen van de ruimte of het gebouw, lichtspecificaties, armatuureigenschappen van verschillende 

fabrikanten, daglichteigenschappen en alles wat te maken heeft met verl ichting binnen of buiten een 

gebouw. Voordat de verlichting van de meetperioden in DIALux ingevuld konden worden, moest er 

eerst een model van de onderzoeksruimte opgesteld worden. De aanpak en hierbij gebruikte waarden 

zijn beschreven in Bijlage 4. Dit model kon voor de simulatie in beide situaties (situatie 1 met 

bestaande verlichting en situatie 2 met nieuwe verlichting) gebruikt worden. 

Vervolgens konden de verschillende armaturen per meetperiode geselecteerd en ingevoegd worden, 

zoals beschreven in paragraaf 2.3.1. Aanvullend werden voor beide situaties dezelfde armaturen voor 

decoratieve verl ichting toegevoegd. In Figuur 18 is het model met de armaturen voor meetperiode 1 

weergegeven. 

32 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghu_is voor ouderen met dementie 

~ .;a A"o)Kt J 
~ ·~ L~esused ........... , 
'6 l'1bk.1!nlrZ~I 

1B tust.ner Z ~ 1 daglat 

"" l.OO 4.00 5.00 UlO 7.00 E.OO 

. ' ;. 

~bl 0 

o l[ Jl o 
~ CJ ~ 

10.00 11.0 

~ 

__ [!!9 . c ... 1 :fL. .. [_.o ... ! ....! 
~------------------------------------~ for.._,,prest:Fl. -o.337WI ·1,1815m O.IXDm M..H 

Figuur 18. Bovenaanzicht indeling van de woonkamer in baan 2 in meetperiode 1. 

Voor meetperiode 1 werden drie simulaties uitgevoerd. In simulatie 1 werd alleen het kunstlicht 

(gebruik van alle armaturen) gesimuleerd. Om een indruk te krijgen hoe de ruimte eruit zag met de 

verlichting, is in Figuur 19 de meetlocatie van simulatie 1 weergegeven. 

Figuur 19. Indruk van de woonkamer in baan 2 met alleen kunstlicht in meetperiode 1. 

Tijdens meetperiode 1 werden echter niet alle armaturen gebruikt. In simulatie 2 werd alleen het 

kunstlicht, dat in meetperiode 1 in de praktijk werd gebruikt, gesimuleerd. Hierna kon de invloed van 

daglicht per simulatie nog worden ingesteld. Hiervoor moet in DIALux een lichtscene toegevoegd 

worden. In deze lichtscene kan dan een datum en een tijd (van de zonnestraling door de vensters) in 

meetperiode 1 ingesteld worden. Simulatie 3 werd een combinatie van het kunstlicht (zoals in 

simulatie 2) en daglicht. 

In het model van de onderzoeksruimte werden voor de simulaties van meetperiode 2 de nieuwe 

armaturen boven de salon- en eettafel geselecteerd en toegevoegd, zoals in paragraaf 2.3.1 werd 
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beschreven. In Figuur 20 is een bovenaanzicht van de onderzoeksruimte met de armaturen 

weergegeven. 
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Figuur 20. Bovenaanzicht indeling van de woonkamer in baan 2 in meetperiode 2. 

Voor meetperiode 2 worden vier simulaties uitgevoerd. In simulatie 4 werd alleen het kunstlicht 

instelling 100% met kleurtemperatuur 6500K gesimuleerd. Om een indruk te krijgen hoe de ruimte 

eruit zag met de verlichting, is in Figuur 21 de meetlocatie van simulatie 4 weergegeven. 

Figuur 21. Indruk van de woonkamer in baan 2 met alleen kunstlicht in meetperiode 2. 

Simulatie 5 heeft de instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K gesimuleerd. Vervolgens werden 

deze eerste twee simulatie nog gecombineerd met daglicht uitgevoerd. Simulatie 6 heeft kunstlicht 
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met de instelling 100% met kleurtemperatuur 6500K gecombineerd met daglicht gesimuleerd en 

simulatie 7 heeft kunstlicht met de instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K gecombineerd met 

daglicht gesimuleerd. Hiervoor moet in DIALux een lichtscene toegevoegd worden. In deze lichtscene 

kan dan een datum en een tijd (van de zonnestraling door de vensters) in de meetperiode 2 ingesteld 

worden. In de volgende tabel wordt een overzicht van alle simulaties gegeven. 

Tabe/10. Overzicht van de simulaties van meetperiode 1 en meetperiode 2. 

Simulatie Kunstlichten/of daglicht Aantal ingeschakelde armaturen Instelling verlichting 

Meet12.eriode 1 

1 alleen kunstlicht alle armaturen ingeschakeld 100"...6 met kleurtemperatuur 3000K 

2 
deel armaturen ingeschakeld 

alleen kunstlicht zoals in meetperiode 1 100% met kleurtemperatuur 3000K 

3 
deel armaturen ingeschakeld 

kunstlicht en daglicht zoals in meetperiode 1 100"/o met kleurtemperatuur 3000K 

Meetveriade 2 

4 
deel armaturen ingeschakeld 

alleen kunstlicht zoals in meetperiode 2 100"...6 met kleurtemperatuur 6500K 

5 
deel armaturen ingeschakeld 

alleen kunstlicht zoals in meetperiode 2 30% met kleurtemperatuur 2700K 

6 
deel armaturen ingeschakeld 

kunstlicht en daglicht zoals in meetperiode 2 100% met kleurtemperatuur 6500K 

7 
deel armaturen ingeschakeld 

kunstlicht en daglicht zoals in meetperiode 2 30% met kleurtemperatuur 2700K 
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3 Resultaten 

In de volgende paragrafen zullen de resultaten gegeven worden van de objectieve en subjectieve 

metingen per meetperiode en de resultaten van de simulaties in DIALux. Voordat deze resultaten 

weergegeven en besproken kunnen worden, zal eerst informatie over het weer voor de bepaalde 

meetperiode gegeven worden. 

3.1 Meetperiode 1 

Meetperiode 1 was in week 42 in 2010, van maandag 18 oktober om 12:00 's middags tot en met 

vrijdag 22 oktober tot 12:00 's middags. De objectieve en subjectieve metingen, beschreven in 

hoofdstuk 2, werden uitgevoerd in de onderzoeksruimte, de woonkamer van baan 2. 

3.1.1 Gegevens over het weer 

Er is een verschi l tussen de periode waarop de metingen zijn uitgevoerd. Meetperiode 1 was in de 

herfst en meetperiode 2 was in de lente. Liggen de dagen van de meetperioden even ver tot aan 21 

december (zonnewende), is het aantal uren daglicht per dag relatief gelijk. De zonnewende is qua 

daglicht de kortste dag van het jaar. Ervoor en erna zijn de uren van daglicht per dag groter. Echter is 

meetperiode 1 dichter bij 21 december dan meetperiode 2. 

In de meetruimte zijn drie grote daglichtopeningen waarvan er twee aan de zuidgevel zijn. Zoals in 

paragraaf 2.2 werd verteld , kunnen daglichtopeningen de verlichtingssterkte in de ruimte verhogen. 

Dat betekent dat het weer van invloed kan zijn op de meetresultaten. Het is daarom van belang 

informatie te hebben over de weersomstandigheden in de meetperioden. In Bijlage Sa zijn een aantal 

algemene gegevens over het weer weergegeven voor Nederland, zoals de gemiddelde temperaturen, 

gemiddelde neerslag en het gemiddeld aantal zonuren per maand voor het jaar 2010. In Tabel 11 is 

het geobserveerde weer per dag voor de eerste meetperiode weergegeven. Hierop is duidelijk te zien 

dat er bewolkte en zonnige dagen waren in de eerste meetperiode. De gemiddelde temperatuur in 

deze maand was 14,3g Celsius, het maximum 22,3g Celsius en het minimum -1 ,8g Celsius. Deze en 

verdere gegevens over het weer voor de maand oktober 201 0 zijn weergegeven in Bijlage Sb. 

Tabe/11. Het geobserveerde weer voor de vijf dagen in meetperiode 1. 

Weekdagen meetQeriode 1 Datum meetperiode 1 Observatie ~I 

Maandag 18 oktober 201 0 Bewolkt 
Dinsdag 19 oktober 201 0 Bewolkt, 's middags afwisselend 

bewolkt en erg zonnig 
Woensdag 20 oktober 201 0 Bewolkt, 's middags afwisselend 

bewolkt en zonnig 
Donderdag 21 oktober 2010 Zonnig 
Vrijdag 22 oktober 2010 Afwisselend bewolkt en zonnig 
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3.1.2 Verlichtingssterkten 

De verlichting in meetperiode 1 werd verschillend per dagdeel ingeschakeld. 's Morgens tegen 8:00 

werd de verlichting ingeschakeld en 's avonds tegen 22:00 weer uitgeschakeld. In Bijlage 5c zijn de 

armaturen die ingeschakeld waren, aangegeven in rood per drie dagdelen (overdag, na het avond 

eten om 17:30 en na 19:00). Overdag waren de helft van de inbouw- en opbouw armaturen (de 

basisverlichting) en de keukenkastarmaturen ingeschakeld. Bij het avondeten werden hierbij nog 

enkele tafellampen en stalampen ingeschakeld als decoratieve verlichting. 's Avonds na 19:00 werd 

de basisverlichting uitgeschakeld en bleef alleen de decoratieve verlichting aan tot ongeveer 22:00. 

Na 22:00 werd de verlichting in de woonkamer uitgeschakeld. Een aantal armaturen van de 

basisverlichting brandden niet, omdat er in deze armaturen geen lampen aanwezig waren. Deze 

lampen werden door de technische dienst eruit genomen, omdat de verpleging aangaf, dat er teveel 

licht zou zijn, wat erg onaangenaam was. De gordijnen werden alleen gesloten na het avondeten om 

het daglicht buiten te sluiten en een avondsfeer te creëren. De zonneschermen werden in deze 

meetperiode niet gebruikt. 

3.1.2.1 Visuele prestatie 

Er werden op drie dagen van meetperiode 1, horizontale en verticale metingen (momentopname) met 

de handmeter (Hagner EC 1) uitgevoerd. De eerste dagmeting (DG 1) werd gehouden om 11 :30 en 

een avondmeting (AM) om 19:00 op dinsdag 19 oktober 2010. De tweede (DG2) en derde (DG3) 

dagmetingen werden gehouden om 11:30 en 13:00 (erg zonnig) op woensdag 21 oktober 2010. De 

vierde dagmeting (DG4) werd gehouden om 11 :30 op donderdag 22 oktober 201 0. De vijf locaties, 

waar de verlichtingssterkte horizontaal gemeten werd, zijn het meetpunt 6 (eettafel), 7 (salontafel), 12, 

13 en 14 van Figuur 15. De hoogte waarop de metingen zijn uitgevoerd, werden in paragraaf 2.3.1 

beschreven. Het is belangrijk dat de bewoners op deze locaties een goed zicht hebben voor het 

uitvoeren van hobby's (meetpunten 6 en 7) en voor de (loop)veiligheid (meetpunten 12, 13 en 14). 

Deze horizontaal gemeten verlichtingssterkten op de verschillende meettijden zijn per meetpunten 

weergegeven in Figuur 22. De exacte meetwaarden zijn weergegeven in een tabel in Bijlage 5c. 
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Figuur 22. Verlichtingssterkte horizontaal gemeten bij de objectieve handmeting. 
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In Figuur 22 zijn de meetwaarden van dagmeting 3, op het tijdstip dat het erg zonnig was veel hoger. 

In hetzelfde figuur valt op dat de meetwaarden van de avondmeting veel lager zijn dan de waarden 

van de dagmetingen. Vervolgens zijn de waarden op meetpunten 12, 13 en 14 (keuken/gang

omgeving) veel lager dan de waarden op de eettafel en salontafel. Wordt er gekeken naar het bereik 

waarin de meetwaarden liggen, valt het op dat op de meetpunten 12, 13 en 14 de verlichtingssterkte 

onder de 300 lux ligt. De meetwaarden gemeten op de eettafel en salontafel liggen tussen 70 en 8450 

lux. Wordt dagmeting 3 weggelaten (deze bevat veel hogere meetwaarden) liggen de meetwaarden 

gemeten op de eettafel tussen 155 en 442 lux en de meetwaarden gemeten op de salontafel tussen 

70 en 709 lux. 

Er werden op nog twee meetlocaties de horizontale verlichtingssterkte gemeten, namelijk in een 

slaapkamer en op de gang. Met de meting in de slaapkamer werd getracht de verlichtingssterkte op 

het oog van een slapende bewoner van baan 2 te meten. In één nacht van meetperiode 1 werd de 

horizontale verlichtingssterkte in een slaapkamer op een hoogte van 1 ,3 meter gemeten. Vanaf 

dinsdag 19 oktober 201 0 werd om 19:00 de verlichtingssterktemeter van de salontafel op een 

nachtkastje in de slaapkamer aan de westzijde van het gebouw geplaatst tot woensdag 20 oktober 

2010 om 9:00. De verlichting wordt tegen 22:00 uitgeschakeld tot 7:45 zoals aangegeven is in Figuur 

23. Echter zijn er twee tijdstippen, om 23:50 en om 6:00, waarop de verlichting kort ingeschakeld was. 

Waarschijnlijk heeft de verpleging ter controle op deze tijdstippen kort het licht aangemaakt op de 

kamer. Gedurende de rest van de nacht is de verlichtingssterkte 0 lux. Deze meetwaarden 

(donkerheid) zijn voordelig voor het dag/nacht-ritme, aangezien het in de nachturen (slaapperiode) 
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donker moet zijn om de biologische klok te beïnvloeden. Echter is het nadelig voor de veiligheid van 

de bewoners als zij 's nachts in het donker opstaan om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. 
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Figuur 23. Verlichtingssterkte horizontaal gemeten in een slaapkamer aan de westzijde van het gebouw. 

Om een indruk te geven aan welke verlichtingssterkten de bewoners buiten de onderzoeksruimte 

blootgesteld werden, werd de horizontale verlichtingssterkte op de gang gemeten. Deze meting werd 

alleen in meetperiode 2 uitgevoerd, omdat de verlichting in de gang onveranderd zou blijven. 

3.1.2.2 Gelijkmatigheid verlichtingssterkte 

Met de horizontaal gemeten waarden kon de gemiddelde verlichtingssterkte en de 

gelijkmatigheidsindex berekend worden met de formules beschreven in paragraaf 2.3.1 . De 

gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheidsindex per handmeting zijn in de volgende tabel 

weergegeven. De gemiddelde verlichtingssterkte ligt bij alle metingen, behalve dagmeting 3, onder de 

300 lux. De waarden van dagmeting 3 liggen erg ver weg van de waarden van de andere metingen. 

Het weer op de dag van dagmeting 3 was erg zonnig. Dat betekent dat hier (bij dagmeting 3) het weer 

een erg grote invloed had op de meetwaarden. De gelijkmatigheid is voor een erg zonnige dag het 

laagst. Dat wil zeggen dat het licht niet goed over de ruimte verdeeld is en er lichte en donkere 

plekken in de ruimte zijn. 
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Tabel12. De gemiddelde verlichtingssterkte en gelijkmatigheidslndex per handmetlng. 

Handmeting Gemiddelde Gelijkmatingheidsindex 
verlichtingssterkte g 

(lux) 
DG 1 (bewolkt) 172 0,3S 
DG2 (afwisselend 22S 0,18 
bewolkt/zonnig) 
DG3 (erg zonnig) 20S1 0,06 
DG4 (afwisselend 281 0,22 
bewolkt/zonnig) 
AM 73 0,34 

3.1.2.3 Niet-visuele prestatie 

Zoals bij de visuele prestaties al werd verteld, werden er op drie dagen van meetperiode 1 horizontale 

en verticale metingen met een handmeter uitgevoerd. De hoogten van de metingen werden in 

paragraaf 2.3.1 beschreven. In Bijlage Sc zijn al deze meetwaarden van de handmetingen 

weergegeven. In Figuur 24 zijn alle verticale meetwaarden voor de kijkrichting recht vooruit 

weergegeven. Ook hier wordt weer duidelijk dat de waarden van dagmeting 3 (erg zonnig weer), veel 

hoger liggen dan de waarden van de andere dagmetingen. Dagmeting 3 ligt in het bereik van 70 tot 

1717 lux. De waarden van de avondmeting zijn ook veel lager dan de andere waarden van de 

dagmetingen. De avondmeting ligt in het bereik van 8 tot 14S lux. De meetwaarden voor de andere 

kijkrichtingen wordt in Bijlage Sc weergegeven. 

Verlichtingssterkte handmeting (verticaal) kijkrichting recht vooruit 
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Figuur 24. Verlichtingssterkte verticaal op het oog gemeten bij de objectieve handmetlng. 
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Er werden in de eerste meetperiode vijf dagen lang op vaste locaties verlichtingssterktemeters 

geplaatst, zoals in paragraaf 2.3.1 is omschreven. Elke vijf minuten werd op deze locaties de verticale 
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verlichtingssterkte gemeten. In bijlage Sc zijn de waarden per uur per dag in tabellen weergegeven. In 

Figuur 25 worden de meetwaarden voor een zonnige dag (donderdag 21 oktober 201 0) 

weergegeven. Hierop wordt duidelijk dat de meetwaarden van de meetlocatie direct aan het raam 

altijd veel hoger zijn dan de meetwaarden op de andere locaties. 

Verlichtingssterkte verticaal donderdag 21 oktober 2010 
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Figuur 25. De verticale verlichtingssterkte gemeten per uur op donderdag 21 oktober 2010. 

De meetwaarden van de vier locaties (zonder de daglichtmeting aan het raam) worden onderling in 

Figuur 26 vergeleken op donderdag 21 oktober 2010 in de tijd dat de verlichting ingeschakeld is. 

Hierin wordt duidelijk, dat de gemeten waarden in de buurt van de eettafel hoger liggen dan de 

waarden gemeten in de buurt van de salontafel. Ook wordt zichtbaar dat tussen 13:30 en 16:30 de 

waarden van alle verlichtingssterktemeters het hoogst zijn . De waarden liggen in het bereik van 18 tot 

48471ux. 
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Verlichtingssterkte verticaal donderdag 21-10 (8:00-21 :15) 
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Figuur 26. De verticale verlichtingssterkte gemeten per uur op donderdag 21 oktober 2010 tussen 8:00 en 

21.:15. 

Met alle verticale metingen kan de gemiddelde verlichtingssterkte op het oog berekend worden. De 

waarden van de volgende meetlocaties zijn gebruikt om de gemiddelde verlichtingssterkte en de 

gelijkmatigheidsindex op het oog te berekenen: 

• Meetlocatie 8 (recht vooruit); 

• Meetlocatie 9 (recht vooruit); 

• Meetlocatie 1 0 (recht vooruit); 

• Meetlocatie 11 (recht vooruit); 

• Meetlocatie kolom salontafel ; 

• Meetlocatie kolom eettafel; 

• Meetlocatie op salontafel ; 

• Meetlocatie op eettafel. 

De waarden van de vaste metingen op de tijdstippen van de handmetingen worden voor de 

berekeningen meegenomen. In de volgende tabel zijn de resultaten van de berekeningen gegeven. 

Hierop is te zien dat op een zonnige dag de verticale verlichtingssterkte beïnvloed wordt door het 

weer. Ook hier is te zien dat de gelijkmatigheid van het licht in de ruimte op een zonnige dag slechter 

is dan op andere dagen. 
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Tabel 13. De gemiddelde verticale verlichtingssterkte en gelijkmatigheidsindex op ooghoogte met 

kijkrichting recht vooruit. 

Tijdstip meting (kijkrichting Gemiddelde Gelijkmatingheidsindex 
recht vooruit) verlichtingssterkte g 

(lux) -

DG1 (bewolkt) 334 0,22 
DG2 (afwisselend 292 0,21 
bewolkt/zonniQ) 
DG3 (zonniQ) 794 0,10 
DG4 (afwisselend 254 0,26 
bewolkt/zonnig) 
AM 36 0,31 

De gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheidsindex kunnen ook voor de waarden met 

kijkrichting naar beneden en naar boven berekend worden. In de volgende tabel zijn de resultaten van 

de berekeningen weergegeven. Hier is ook op de zonnige dagen de gemiddelde verticale 

verlichtingssterkte het hoogst. 

Tabel 14. De gemiddelde verticale verlichtingssterkte en gelijkmatigheidsindex op ooghoogte met 

Gelijkmatigheidsindex Gemiddelde 
Gelijkmatigheidsindex 

g verlichtingssterkte 
g 

0,52 182 0,70 
0,13 151 0,71 

672 0,10 838 0,68 
141 0,40 216 0,48 

(afwisselend 
bewolkt/zonni 
AM 18 0,44 56 0,20 

3.1.3 Luminantiewaarden en -verhoudingen 

In meetperiode 1 werd de luminantie op verschillende meetpunten gemeten, zoals beschreven werd in 

paragraaf 2.3.1. De eerste handmeting (DM1) werd uitgevoerd op donderdag 21 oktober 2010 om 

13:00 (erg zonnig weer). Vervolgens werd de tweede meting (DM2) uitgevoerd op vrijdag 22 oktober 

201 0 om 12:30. De exacte gemeten waarden zijn in een tabel weergegeven in bijlage Sc. In het Figuur 

27 is een wand van de woonkamer in baan 2 met luminantiewaarden van dagmeting 2 weergegeven. 

Hierop is duidelijk te zien, dat de waarde aan het raam veel groter is dan de waarde bij de TV. 
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Figuur 27. Luminantiewaarden in de woonkamer op vrijdag 22 oktober 2010 om 11:55. 

De luminantieverhouding werden berekend met de formules uit de NEN 1891, zoals beschreven in 

paragraaf 2.3.1. In de volgende tabel zijn de berekende luminantieverhoudingen per dagmeting 

weergegeven. Bij de luminantieverhoudingen worden alleen de meetwaarden van de oppervlakken in 

de meetruimte meegenomen en niet de meetwaarden naar buiten (hemel). De luminantiewaarden van 

het zicht naar buiten zijn veel hoger dan de luminantiewaarden van de oppervlakken in de ruimte. In 

Tabel 15 is alleen de verhouding tussen de meetwaarden van de meetlocatie bank bij dagmeting 1 

(zonnig) erg groot. De verhouding 1 :265 bij de bank verschilt erg van de andere waarden. De andere 

verhoudingen liggen allemaal onder de 1 :25. Op dagmeting 2 (afwisselend bewolkt/zonnig) zijn de 

verhoudingen veel kleiner dan bij dagmeting 1 (zonnig). 

Tabel 15. De luminantieverhouding tussen de laagste en hoogste meetwaarde per dagmeting met 

uitzondering van de meetwaarde voor de hemel buiten. 

i - c 
C\'1 ~ 8 ::::s Cl) 

Meting 
... c ~ ~ a C\'1 - ::::s ::::s ..c UI Cl) 
(i C\'1 ~ -Cl) 

Dagmeting 1 
luminantieverhouding 1:8 1:265 1 :13 1 :1 4 1:2 

Dagmeting 2 
luminantieverhouding 1:3 1:25 1:6 1:3 1 :8 

Om een indruk te geven hoe het kunstlicht en het daglicht in de ruimte beleefd werd, zijn in het 

volgende figuur twee foto's te zien van de woonkamer. Op de eerste foto, Figuur 28a, wordt duidelijk, 

dat er in de ruimte locaties zijn waar het redelijk donker (achter kolom of dieper in de ruimte) of juist 
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erg licht (voor daglichtopening) is. Vervolgens wordt het op de tweede foto, Figuur 28b, duidelijk, dat 

het luminantieverschil tussen het zicht naar buiten en het zicht op de wand erg groot moet zijn. Dit kan 

nadelig zijn voor het zicht van ouderen, aangezien zij door het verouderd oog een langzamer 

adaptievermogen van licht naar donker hebben. Op de twee foto's is duidelijk te zien, dat het weer 

een grote invloed kan zijn op de lichtbeleving en de sfeer die hierdoor ontstaat. 

a 

Figuur 28. Woonkamer baan 2 op vrijdag 22 oktober 2010 om 11:54. 

3.1.4 Observatie 

De observatie bestond uit drie onderdelen, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2. De locatie, de 

houding (kijkrichting) en de bezigheid van de bewoners werden geobserveerd in de twee 

meetperioden, waarin ook de objectieve metingen werden uitgevoerd. Aanvullend werd ook het 

gedrag en de zelfstandigheid van de bewoners in de meetperioden geobserveerd. 

Locatie 

De locatie van de zes bewoners in de woonkamer werd elk half uur geobserveerd. Vier van de zes 

bewoners werden vaak door de verpleging aan de eettafel geplaatst. Alleen de twee bewoners, die 

nog zelfstandig met rollator mobiel waren, zochten zelf de locatie uit waar zij wilden zitten. De tijd dat 

de bewoners zich in de woonkamer bevonden, is erg verschillend bij de zes bewoners. In Figuur 29 is 

de gemiddelde tijd per bewoner in de woonkamer tussen 9:00 en 17:30 in meetperiode 1 aangegeven. 

Bij dit aantal uren kunnen minimaal 1 ,5 uren bij opgeteld worden , omdat vanaf 19:00 langzaam de 

eerste bewoners naar bed gebracht werden en de laatste bewoner tegen 22:00 naar bed ging. De 
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exacte tijdstippen, waarop de bewoners zich in de woonkamer bevonden, zijn weergegeven in 

tabellen in Bijlage Sa. Hierop is duidelijk te zien, dat op de tijdstippen van het middageten (12:30 tot 

13:30) en avondeten (17:00 tot 18:00) alle bewoners zich in de woonkamer aan de eettafel bevonden. 
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Figuur 29. Gemiddelde tijd per bewoner in de woonkamer tussen 8:30 en 17:30 in meetperiode 1. 

De exacte locaties van de bewoners in meetperiode 1 zijn weergegeven in bijlage Sa. Op de 

plattegronden is de exacte locatie van elke bewoner per half uur per dag in meetperiode 1 

aangegeven. De twee locaties waar de bewoners zich het meest bevonden, was rondom de eettafel 

en aan de bankzijde en keukenzijde van de salontafel. De bewoners bevonden zich in meetperiode 1 

geen enkele keer op het terras. 

Houding (en kijkrichting) 

Elk half uur werd ook de houding en vooral de kijkrichting van de bewoners in meetperiode 1 

geobserveerd. De resultaten van de observatie zijn weergegeven in bijlage Sa. De bewoners zaten 

bijna de gehele dag als zij zich in de woonkamer bevonden. Daarom werd voornamelijk de kijkrichting 

van de zes bewoners geobserveerd. De kijkrichting van de zes bewoners voor de vijf dagen van 

meetperiode 1 zijn in Figuur 30 percentueel weergegeven. Hierop is te zien, dat de meeste bewoners 

de kijkrichting recht vooruit hadden. Bij de kijkrichting naar beneden, komt de bezigheid slapen het 

meeste voor. De bewoners die naar boven keken, bevonden zich vaak in een half liggende positie in 

een rolstoel. 
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Kl)krlchlirtg zes bewCJ'lers in meetperiode 1 

74% 

t:J naar boven 

• recht woruit 

o naar beneden 

Figuur 30. Gemiddelde kijkrichting van de bewoners percentueel voor vijf dagen. 

Bij de kijkrichting is het ook van belang te weten of de ogen van de bewoners voornamelijk open of 

dicht zijn en welke houding de bewoners aannemen. In meetperiode 1 hadden de bewoners 1, 2 en 4 

de ogen bijna altijd dicht, bewoner 3 had de ogen even vaak open als dicht en bewoners 5 en 6 

hadden de ogen bijna altijd open. In meetperiode 1 had alleen bewoner 2 maar één enkele houding. 

Zij was niet meer mobiel en kon alleen in een lighouding in haar rolstoel liggen. Daarom was haar 

kijkrichting voornamelijk naar boven gericht. De andere vijf bewoners waren flexibel in hun houdingen 

en dus kijkrichtingen. 

Bezigheid 

De bezigheid van de bewoners werd ook elk half uur in meetperiode 1 geobserveerd. De bezigheden 

zijn te verdelen in 14 activiteiten. In bijlage 6a zijn de resultaten van de observatie van de bezigheden 

van de bewoners per dag weergegeven. In Figuur 31 zijn de bezigheden van de zes bewoners voor 

de vijf dagen percentueel weergegeven. De twee meest voorkomende bezigheden van de bewoners 

waren eten en zitten. 
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Bezigheld van de bewoners in meetperiode 1 
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Figuur 31. Gemiddelde bezigheid van de bewoners percentueel voor vijf dagen. 

Gedrag en zelfstandigheid 

In meetperiode 1 werd ook aanvullend het gedrag en de zelfstandigheid van de bewoners 

geobserveerd. In Bijlage 2 zijn de algemene omschrijvingen van de bewoners gegeven. In de 

volgende alinea's zullen de resultaten van de observatie per bewoner in meetperiode 1 worden 

omschreven. 

Bewoner 1 was in meetperiode 1 minder mobiel. Hij kon alleen lopen met de hulp van de verpleging. 

Hij kon met een beetje hulp van de verpleging ook zelfstandig eten en drinken. Hij sliep vaak en soms 

neuriede hij of tikte met zijn vingers op tafel. Hij was meestal erg rustig, maar hij kon tijdens het eten 

of als hij naar de hobbyruimte werd gebracht ook moeilijk zijn voor de verpleging. Hij werd dan koppig 

en deed niet wat de verpleging hem gevraagd had. 

Bewoonster 2 was in meetperiode 1 niet meer mobiel en lag overdag de gehele tijd in een rolstoel. Zij 

werd door de verpleging naar de woonkamer, slaapkamer en de hobbyruimten gebracht. Zij werd door 

de verpleging gevoed. Zij sliep de meeste tijd tijdens de observatie. 

Bewoner 3 was in meetperiode 1 minder mobiel, maar kon zelfstandig lopen. Echter hij werd door de 

verpleging hierbij geholpen, vanwege zijn slechte zicht. De verpleging vertelde dat bewoner 3 bijna 

blind was. Hij kon met een beetje hulp van de verpleging zelfstandig eten en drinken. Hij was de 

gehele dag wakker en zat vaak aan de eettafel of liep door de woonkamer. Hij brabbelde vaak iets wat 

niet verstaan was of zat met zijn ogen open aan tafel. 

48 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoonster 4 was in meetperiode 1 niet meer mobiel en zat in een rolstoel. Zij werd door de 

verpleging naar de woonkamer, slaapkamer en de hobbyruimten gebracht. Zij werd door de 

verpleging gevoed. Zij sliep erg vaak en schreeuwde soms onverstaanbaar. 

Bewoonster 5 was in meetperiode 1 minder mobiel, maar kon met een rollator zelfstandig lopen. Zij 

kon ook zelfstandig eten en drinken. Zij was erg actief, behulpzaam naar de andere bewoners toe en 

erg communicatief. Zij was minder goed verstaanbaar maar praatte de gehele dag. Zij werd soms erg 

onrustig en begon dan te huilen. Zij ruziede vaak met bewoner 6. 

Bewoner 6 was in meetperiode 1 minder mobiel, maar kon met een rollator zelfstandig lopen. Hij kon 

ook zelfstandig eten en drinken. Hij was erg actief en liep veel door de gehele afdeling. 's Middags 

sliep hij vaak erg kort en werd in de namiddag onrustig en wilde naar buiten. Hij was erg 

communicatief en praatte veel met de verpleging. 

3.2 Meetperiode 2 

De meetperiode 2 was in week 19 in 2011 , van maandag 9 mei om 12:00 's middags tot en met 

vrijdag 13 mei tot 1 0:00 's morgens. De objectieve en subjectieve metingen, beschreven in hoofdstuk 

2, werden uitgevoerd in de woonkamer van baan 2. 

3.2.1 Gegevens over het weer 

Het geobserveerde weer per dag voor de tweede meetperiode is weergegeven in Tabel16. Hierop is 

duidelijk te zien dat er ook in deze meetperiode bewolkte en zonnige dagen waren. De gemiddelde 

temperatuur in deze maand was 19g Celsius, het maximum 28,1 g Celsius en het minimum Og Celsius. 

Deze en verdere gegevens over het weer voor de maand mei 2011 zijn weergegeven in Bijlage Sb. 

Tabe/16. Het geobserveerde weer voor de vijf dagen In meetperiode 2. 

Dagen meetperiode 2 Voorspelling KNMI Observatie ~-

Maandag 09-05-2011 Afwisselend bewolkt en zonnig Zonnig 
Dinsdag 10-05-2011 Afwisselend bewolkt en zonnig Bewolkt 's morgens, 's middags 

afwisselend bewolkt en zonnig 
Woensdag 11-05-2011 Zonnig Erg zonnig de gehele dag 
Donderdag 12-05-2011 Wisselend bewolkt Bewolkt 's morgens, 's middags 

afwisselend bewolkt en zonnig 
Vrijdag 13-05-2011 Zonnig Zonnig 

3.2.2 Verlichtingssterkten 

De verlichting in meetperiode 2 werd verschillend per dagdeel geschakeld met een dynamische 

verlichtingsschakeling, zoals in paragraaf 2.6 werd beschreven. 's Morgens tegen 7:00 werd de 

verlichting centraal ingeschakeld en 's avonds tegen 23:00 weer centraal uitgeschakeld. In Bijlage 5d 

zijn de armaturen die ingeschakeld waren in meetperiode 2, aangegeven in rood. De bestaande 

inbouwarmaturen (downlighters), lokaal schakelbare verlichting, waren maandag en dinsdag van 

meetperiode 2 niet aan. De basisverlichting bestond in deze meetperiode uit het gebruik van de 

pendelarmaturen en de keukenkastarmaturen, zoals beschreven werd in paragraaf 2.3.1. Op 
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woensdag, donderdag en vrijdag van meetperiode 2 waren deze inbouwarmaturen (downlighters) en 

de eettafellamp wel ingeschakeld. Één inbouwarmatuur in de keuken brandde niet, omdat er in dit 

armatuur geen lichtbron aanwezig was. Deze lichtbronnen werden door de technische dienst eruit 

genomen, omdat de verpleging aangaf, dat er in één keer teveel licht zou zijn, wat erg onaangenaam 

was. Na een gewenningsperiade zouden de lichtbronnen na meetperiode 2 weer teruggeplaatst 

worden in de armaturen. Tijdens de meetperiode viel op dat de dynamische verlichting niet geheel op 

de manier werd geschakeld zoals gepland was en in paragraaf 2.6 werd omschreven. De dynamische 

verlichting werd tot 13:30 zo geschakeld als in paragraaf 2.6 werd omschreven, maar tussen 13:30 en 

17:00 waren de instellingen van de dynamische verlichting verschillend. Tussen 13:30 en 15:00 bleef 

de dynamische verlichting in de instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K stabiel. Tussen 15:00 en 

17:00 veranderde deze instelling naar de instelling 100% met kleurtemperatuur 6500K. Na 17:00 

veranderde de instelling weer terug naar de instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K. 

De gordijnen werden alleen gesloten na het avondeten om het daglicht buiten te sluiten en een 

avondsfeer te creëren. De zonneschermen werden in deze meetperiode op drie dagen, 's middags op 

een zonnige dag, gebruikt. 

Het interieur was in meetperiode 2 iets gewijzigd. De salontafel bestond in meetperiode 2 uit twee 

vierkante, lage bijzettafels, zoals in Figuur 37b te zien is. In meetperiode 2 hing boven de eettafel een 

grote hanglamp die in meetperiode 1 nog niet gemonteerd was. 

3.2.2.1 Visuele prestatie 

In meetperiode 2 werden ook op drie dagen horizontale en verticale metingen (momentopname) met 

de handmeter (Hagner EC1) uitgevoerd. De eerste dagmeting (DG1) werd uitgevoerd om 11 :30, de 

tweede dagmeting (DG2) om 13:30 en de derde dagmeting (DG3) om 14:10 op dinsdag 10 mei 2011. 

Twee avondmetingen (AM1 en AM2) werden om 22:00 en 22:20 op dinsdag 10 mei 2011 uitgevoerd. 

De vierde dagmeting (DG4) werd uitgevoerd om 11 :20, de vijfde dagmeting (DG5) om 12:50 en de 

zesde dagmeting (DG6) om 14:17 op woensdag 11 mei 2011 . Dezelfde vijf meetlocaties als in 

meetperiode 1 werden aangehouden. De hoogte waarop de metingen zijn uitgevoerd, werden in 

paragraaf 2.3.1 beschreven. De horizontaal gemeten verlichtingssterkten op verschillende meettijden 

zijn per meetpunten weergegeven in Figuur 32. De exacte waarden zijn weergegeven in een tabel in 

Bijlage 5d. In paragraaf 2.6 werd het kunstverlichtingsscenario beschreven, dat ingesteld stond voor 

de woonkamer in baan 2 in de tweede meetperiode. Dagmeting 1 en 4 vielen in het begin van de 

overgangsfase van 1 00% met een kleurtemperatuur van 6500K naar 30% met een kleurtemperatuur 

van 2700K. Dagmeting 2 en 5 vielen in de periode, waarbij de verlichting stabiel ingesteld was op 30% 

met een kleurtemperatuur van 2700K. Dagmeting 3 en 6 vielen in de periode, waarbij de verlichting 

stabiel ingesteld was op 100% met een kleurtemperatuur van 6500K. 
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Verlichtingssterkte handmetingen (horizontaal) 
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Figuur 32. Verlichtingssterkte horizontaal gemeten bij de objectieve handmeting. 
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In Figuur 32 wordt duidelijk, dat de meetwaarden van de avondmeting AM1 veel lager zijn dan de 

waarden van de dagmetingen. Vervolgens zijn de waarden op meetpunten 12, 13 en 14 

(keuken/gang-omgeving) veel lager, dan de waarden gemeten op de eettafel en salontafel. Wordt er 

gekeken naar het bereik waarin de meetwaarden liggen, valt het op dat de verlichtingssterkte niet 

boven de 600 lux uitkomt voor de meetpunten 12, 13 en 14. De meetwaarden gemeten op de eettafel 

en salontafelliggen in een bereik van 450 tot 1700 lux. 

Vervolgens werd in meetperiode 2 ook in één nacht de horizontale verlichtingssterkte in een 

slaapkamer op een hoogte van 1 meter gemeten. Vanaf maandag 9 mei 2011 werd om 17:30 de 

verlichtingssterktemeter van de salontafel op een nachtkastje in de slaapkamer aan de oostzijde van 

het gebouw geplaatst tot dinsdag 10 mei 2011 om 9:15. De verlichting werd tegen 19:00 

uitgeschakeld tot 7:00 zoals aangegeven is in Figuur 33. 
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Figuur 33. Verlichtingssterkte horizontaal gemeten in een slaapkamer aan de oostzijde van het gebouw. 

De horizontale verlichtingssterkte in de gang werd alleen in meetperiode 2 gemeten, zoals in 

paragraaf 2.1 .2.2 werd beschreven. Er werd namelijk aangenomen, dat de meetwaarden in de twee 

meetperioden gelijk zouden zijn, omdat de verlichting en de oppervlakken in de gang niet veranderd 

zouden worden hetgeen ook zo was en er geen daglichtopeningen aanwezig waren waardoor zon- en 

daglicht naar binnen konden komen. Deze meetwaarden van de horizontale verlichtingssterkte, 

gemeten op een hoogte van 0,8 meter, lagen tussen de 60 lux (tussen twee armaturen in) en 85 lux 

(voor een armatuur). De meetwaarden werden één keer overdag en één keer 's avonds gemeten. De 

meetwaarden waren beide keren hetzelfde. 

3.2.2.2 Gelijkmatigheid verlichtingssterkte 

Met de horizontaal gemeten waarden , kan nu de gemiddelde verlichtingssterkte en de 

gelijkmatigheidsindex berekend worden met de formules beschreven in paragraaf 2.3.1. De 

gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheidsindex per handmeting zijn in de volgende tabel 

weergegeven. De gemiddelde verlichtingssterkte is bij alle avondmetingen lager dan bij de 

dagmetingen. De gelijkmatigheid is bij de zonnige dagen hoger dan op afwisselend bewolkte en 

zonnige dagen. 
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Tabe/17. De gemiddelde verlichtingssterkte en gelijkmatlgheidsindex per handmetlng. 

Gemiddelde 
Gelijkmatigheidsindex Handmeting verlichtingssterkte 

(lux) 1 
g 

,-

DG1 (afwisselend 
558 0,15 bewolkt/zonnig) 

DG2 (afwisselend 
617 0,13 bewolkt/zonnig) 

DG3 (afwisselend 
642 0,14 bewolkt/zonnig) 

DG4 (zonnig) 785 0,29 
DG5 (zonnig) 545 0,19 
DG6 (zonnig) 453 0,37 
AM1 264 0,17 
AM2 400 0,24 

3.2.2.3 Niet-visuele prestatie 

Zoals bij de visuele prestaties al werd omschreven, werden er op drie dagen van meetperiode 2 

horizontale en verticale metingen met een handmeter uitgevoerd. De hoogte van de metingen werden 

beschreven in paragraaf 2.3.1. Het kunstverlichtingsscenario, dat ingesteld stond tijdens de 

verschillende dagmetingen, is hierboven al bij de visuele prestatie beschreven. In Bijlage 5d zijn al 

deze meetwaarden van de handmetingen weergegeven. In Figuur 34 zijn de verticale meetwaarden 

van de handmetingen met de kijkrichting recht vooruit weergegeven. Ook hier wordt weer duidelijk, dat 

de waarden van de avondmeting veel lager zijn dan de waarden van de dagmetingen. De 

meetwaarden voor de andere kijkrichtingen zijn in Bijlage 5d weergegeven. 
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Verlichtingssterkte handmetingen (verticaal) kijkrichting recht vooruit 
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Figuur 34. Verlichtingssterkte horizontaal en verticaal gemeten bij de objectleve handmeting. 

Er werden in de tweede meetperiode vijf dagen lang ook weer op vaste locaties 

verlichtingssterktemeters geplaatst. In Bijlage 5d zijn de waarden per uur per dag in tabellen 

weergegeven. In Figuur 35 wordt duidelijk, dat de meetwaarden variëren door de instellingen van het 

kunstverlichtingsscenario 2. In paragraaf 2.6 werden de instellingen van het gebruikte 

kunstverlichtingsscenario in meetperiode 2 omschreven. 
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Verlichtingssterkte verticaal donderdag 12 mei 2011 
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Figuur 35. Verlichtingssterkte verticaal gemeten op vijf vaste meetlocaties per uur op donderdag 12 mei 

2011. 

Met alle verticale meetwaarden, kon de gemiddelde verlichtingssterkte op het oog berekend worden. 

Dezelfde meetlocaties als in meetperiode 1 werden gebruikt om de gemiddelde verlichtingssterkte en 

de gelijkmatigheidsindex op het oog te berekenen. De waarden van de vaste metingen op tijdstippen 

van de handmetingen werden meegenomen in de berekeningen. In de volgende tabel zijn de 

resultaten van de berekeningen gegeven. Ook hier ligt de gemiddelde verlichtingssterkte overdag 

hoger dan bij de avondmetingen en is de gelijkmatigheid op zonnige dagen hoger dan op afwisselend 

bewolkte en zonnige dagen. 

Tabel18. De gemiddelde verlichtingssterkte en gelijkmatigheidsindex op ooghoogte. 

Tijdstip meting Gemiddelde Gelijkmatigheidsindex 
verlichtingssterkte {lux) g 

DG1 (afwisselend 
791 0,15 

bewolkt/zonnig) 
DG2 (afwisselend 

730 0,1 7 bewolkt/zonnig) 
DG3 (afwisselend 

838 0,26 
bewolkt/zonniQ) 
DG4 (zonnig) 905 0,20 
DG5 (zonnig) 732 0,26 
DG6 (zonnig) 557 0,44 
AM1 278 0,09 
AM2 324 0,53 
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De gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheidsindex kunnen ook voor de waarden met 

kijkrichting naar beneden en naar boven berekend worden. In de volgende tabel zijn de resultaten van 

de berekeningen weergegeven. 

Tabel 19. De gemiddelde verlichtingssterkte en gelijkmatigheidsindex op ooghoogte met kijkrichting nar 

beneden en naar boven. 

Handmeting verlichtingssterkte Gelijkmatingheidsindex 

DG1 
0,20 

0,24 

0,43 

3.2.3 Luminantiewaarden en -verhoudingen 

1001 

710 

789 

Gell}cmatingheldsindex 
g 

0,80 

0,91 

0,86 

In meetperiode 2 werd de luminantie op verschillende meetpunten gemeten, zoals beschreven werd in 

paragraaf 2.3.1 . De metingen werden uitgevoerd op dinsdag 10 mei 2011 om 11 :40 dagmeting 1 

(DM1 ), om 12:47 dagmeting 2 (DM2) en om 14:25 dagmeting 3 (DM3). Ook de volgende dag op 

woensdag 11 mei 2011 werden drie dagmetingen uitgevoerd, namelijk om 11 :30 (DM4), om 12:57 

(DM5) en om14:25 (DM6). De exacte gemeten waarden zijn in een tabel weergegeven in Bijlage 5d. 

In Figuur 36 is een wand van de woonkamer baan 2 met luminantiewaarden van dagmeting 6 

weergegeven. Hierop is duidelijk te zien dat de waarde op het raam veel groter is dan de waarde nabij 

de TV. 
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Figuur 36. Luminantiewaarden in de woonkamer op 11 mei 2011 om 14:26. 

De gemiddelde luminantie en de luminantieverhouding werden berekend met de formules uit de NEN 

1891 , zoals beschreven in paragraaf 2.3.1. In de volgende tabel zijn de luminantieverhoudingen per 

dagmeting weergegeven. Bij de luminantieverhoudingen worden alleen de meetwaarden van de 

oppervlakken in de meetruimte meegenomen en niet de meetwaarden met het zicht naar buiten 

(hemel). De luminantiewaarden met het zicht naar buiten zijn veel hoger dan de luminantiewaarden 

van de oppervlakken in de ruimte. In Tabel 20 zijn de luminantieverhoudingen van de meetlocatie 

bank erg groot. Dit komt doordat op deze meetlocatie veel zon- en daglicht door de dagopening schijnt 

die de meetwaarden beïnvloeden. De luminantieverhoudingen liggen allemaal boven de verhouding 

1 :40. De andere luminantieverhoudingen van de andere meetlocaties en dagmeting liggen allemaal 

onder de verhouding 1 :12. 

57 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel 20. De luminantieverhouding tussen de laagste en hoogste meetwaarde per dagmeting met 

uitzondering van de hemel bulten. 

i :; c: 
f .llll: 'i Cl.l 

Meting c: 0 Cl.l .llll: 

! - :s 0 - iJ UI Cl.l 
'ii - .llll: ., 

Dagmeting 1 
Luminantieverhouding 1:5 1:70 1 :12 1:10 1 :1 0 

Dagmeting 2 
Luminantieverhouding 1:3 1:82 1:10 1:7 1:3 

Daametina 3 
Luminantieverhouding 1:3 1:80 1:3 1:7 1:4 

Dagmeting 4 
Luminantieverhouding 1:4 1:61 1:5 1:8 1:5 

Dagmeting 5 
Lum inantieverhoudina 1:3 1:70 1:8 1:6 1:3 

Dagmeting 6 
Luminantieverhouding 1:5 1:48 1:1 1 :5 1 :3 

Om een indruk te geven hoe het kunstlicht bij 30% met een kleurtemperatuur van 2700K en 100% met 

een kleurtemperatuur 6500K in de ruimte beleefd werd, zijn in het volgende figuur twee foto's te zien 

van de woonkamer. Op de eerste foto, Figuur 37a, wordt duidelijk, dat de verlichting met 30% en 

kleurtemperatuur van 2700K een geelkleurige uitstraling heeft. Op de tweede foto, Figuur 37b, wordt 

duidelijk, dat de verlichting met 1 00% en kleurtemperatuur 6500K een blauwkleurige uitstraling heeft. 

Op de twee foto's is duidelijk te zien, dat de twee lichtinstellingen een verschillende lichtbeleving 

geven en verschillende sfeer hierdoor ontstaat. 

b 

Figuur 37. Woonkamer baan 2 op 11 mei 2011 om 14:26 met verlichting 30% 2700K en op vrijdag 13 mei 

2011 om 09:22 met verlichting 100% 6500K. 

3.2.4 Observatie 

De observatie bestond in meetperiode 2 uit dezelfde vier onderdelen als in meetperiode 1, namelijk de 

locatie, de houding (kijkrichting), de bezigheid en het gedrag en de zelfstandigheid van de bewoners. 
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De samenstelling van de bewoners van baan 2 in meetperiode 2 was verschillend aan de 

samenstelling van de bewoners in meetperiode 1. Twee bewoonsters waren helaas in de tijd tussen 

de twee meetperioden gestorven. Maar baan 2 had ook een nieuwe bewoonster (bewoonster 7), zie 

Bijlage 2. Er werd ook geïnformeerd bij het personeel van de woonkamer van baan 2 hoe de nieuwe 

verlichting in meetperiode 2 beleefd werd. Over het algemeen werd deze nieuwe verlichting overdag 

als prettig ervaren. De meeste mensen van het personeel vonden de hogere verlichtingssterkte van 

de nieuwe verlichting aangenamer dan de bestaande verlichting. Het personeel melde alleen dat zij de 

lichtinstelling 's avonds te fel vonden. Zij zouden willen dat de verlichting na 19:00 terug zou dimmen 

naar een lagere verlichtingssterkte, aangezien vanaf die tijd de bewoners langzaam naar bed 

gebracht werden. Door het dimmen van het licht zou het dag/nacht-ritme beter nagebootst kunnen 

worden. Vervolgens melde één vrouw van het personeel dat zij vaak hoofdpijn had nu de nieuwe 

verlichting er hing. 

Locatie 

De locatie van de vijf bewoners in de woonkamer werd ook in meetperiode 2 elk half uur 

geobserveerd. Drie van de vijf bewoners werden vaak door de verpleging aan de eettafel geplaatst. 

Alleen de twee bewoners, die nog zelfstandig met rollater of met een rolstoel konden bewegen, 

zochten zelf de locatie uit waar zij wilden zitten. De tijd dat de bewoners zich in de woonkamer 

bevonden, is erg verschillend bij de vijf bewoners. In Figuur 38 is de gemiddelde tijd per bewoner in de 

woonkamer tussen 8:30 en 17:30 in meetperiode 2 aangegeven. Bij dit aantal uren kunnen minimaal 

1 ,5 uren bij opgeteld worden , omdat vanaf 19:00 langzaam de eerste bewoners naar bed gebracht 

werden en de laatste bewoner tegen 23:00 naar bed ging. De exacte tijdstippen waarop de bewoners 

zich in de woonkamer bevonden, zijn weergegeven in tabellen in Bijlage 6b. Hierop is duidelijk te zien, 

dat op de tijdstippen van het middageten (12:30 tot 13:30) en avondeten (17:00 tot 18:00) alle 

bewoners zich in de woonkamer aan de eettafel bevonden. 

59 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Gemiddeld aanta uren per dag in woonkamer 
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Figuur 38. Gemiddelde tijd per bewoner in de woonkamer tussen 8:30 en 17:30 in meetperiode 2. 

De twee locaties waar de bewoners zich het meest bevonden, is rondom de eettafel en rondom de 

salontafel. In meetperiode 2 bevonden de bewoners zich 's middags vaker op het terras, wanneer het 

zonnig was. 

Houding (en kijkrichting) 

In meetperiode 2 werd ook elk half uur de houding en vooral kijkrichting van de bewoners 

geobserveerd. De bewoners zaten bijna de gehele dag als zij zich in de woonkamer bevonden. 

Daarom werd voornamelijk de kijkrichting van de vijf bewoners geobserveerd. De kijkrichting van de 

vijf bewoners voor de vijf dagen van meetperiode 2 is in Figuur 39 percentueel weergegeven. Hierop 

is te zien dat de meeste bewoners een kijkrichting van recht vooruit hadden. Bij de kijkrichting naar 

beneden, kwam de bezigheid slapen het meeste voor. De bewoners die naar boven keken, sliepen 

meestal in een half liggende positie in een rolstoel. 
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KIJkrtch ng viJf bewoners fn meetperiode 2 
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Figuur 39. Gemiddelde kijkrichting van de bewoners percentueel voor vijf dagen. 

Bij de kijkrichting is het ook van belang te weten of de ogen van de bewoners voornamelijk open of 

dicht zijn en welke houding de bewoners aannemen. In meetperiode 2 hadden de bewoners 1, 3 en 4 

de ogen bijna altijd dicht, bewoner 6 had de ogen even vaak open als dicht en bewoner 7 had de ogen 

bijna altijd open. De vijf bewoners waren flexibel in hun houdingen en dus kijkrichtingen. 

Bezigheid 

De bezigheid van de bewoners werd ook elk half uur in meetperiode 2 geobserveerd. De bezigheden 

zijn te verdelen in 15 activiteiten. In Bijlage 6b zijn de resultaten van de observatie van de bezigheden 

van de bewoners per dag weergegeven. In Figuur 40 zijn de bezigheden van de vijf bewoners voor de 

vijf dagen percentueel weergegeven. De meest voorkomende bezigheid was eten en tijd doorbrengen 

in de slaapkamer. 
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Bezigheid van de bewoners in meetperiode 2 
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Figuur 40. Gemiddelde bezigheid van de bewoners percentueel voor vijf dagen. 

Gedrag en zelfstandigheid 

In meetperiode 2 werd ook aanvullend het gedrag en de zelfstandigheid van de bewoners 

geobserveerd. In Bijlage 2 zijn de algemene omschrijvingen van de bewoners gegeven. In de 

volgende alinea's zullen de resultaten van de observatie per bewoner in meetperiode 2 worden 

omschreven. 

Bewoner 1 was in meetperiode 2 niet meer mobiel en werd in de rolstoel overal naartoe gebracht. Hij 

kon niet meer zelfstandig eten en drinken en moest gevoed worden. Bovendien was hij veel rustiger 

en sliep nu ook meer dan in meetperiode 1. Door de ogen van een ondeskundige op het gebied van 

geriatrie en dementie leek het erop dat hij in een latere fase van de ziekte dementie was gekomen. 

Bewoonster 2 was helaas gestorven in de tijd tussen meetperiode 1 en meetperiode 2. 

Bewoner 3 was in meetperiode 2 vrijwel hetzelfde als in meetperiode 1. Hij was nog steeds minder 

mobiel, maar kon zelfstandig lopen. Hij werd door de verpleging hierbij geholpen, vanwege zijn slechte 

zicht. Hij kon met een beetje hulp van de verpleging zelfstandig eten en drinken. Hij was de gehele 

dag wakker en zat vaak aan de eettafel of liep door de woonkamer. Hij brabbelde vaak wat niet 

verstaan was of zat met zijn ogen open aan tafel. Het enige wat verschilde in meetperiode 2 was dat 

hij de ogen veel vaker dicht had dan in meetperiode 1. Door de ogen van een ondeskundige op het 
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gebied van geriatrie en dementie leek het erop dat hij in meetperiode 1 en 2 in dezelfde fase van de 

ziekte dementie was gebleven. 

Bewoonster 4 was in meetperiode 2 nog steeds niet meer mobiel en zat in een rolstoel. Zij werd door 

de verpleging naar de woonkamer, slaapkamer en de hobbyruimten gebracht. Zij werd door de 

verpleging gevoed. Zij sliep erg vaak en schreeuwde soms onverstaanbaar. Door de ogen van een 

ondeskundige op het gebied van geriatrie en dementie leek het erop dat zij in meetperiode 1 en 2 in 

dezelfde fase van de ziekte dementie was gebleven. 

Bewoonster 5 was helaas gestorven in de tijd tussen meetperiode 1 en meetperiode 2. 

Bewoner 6 was in meetperiode 1 gevallen en had de heup gebroken. In meetperiode 2 was hij minder 

mobiel en zat in een rolstoel. Hij kon zich wel zelfstandig voortbewegen in de rolstoel. 

In meetperiode 2 scheen hij wel achteruit gegaan te zijn met de ziekte dementie. Hij praatte veel 

minder en was minder actief. Hij kon nog steeds zelfstandig eten en drinken. Hij was minder actief en 

sliep meer in meetperiode 2. Hij was nog steeds erg communicatief en praatte veel met de verpleging. 

Door de ogen van een ondeskundige op het gebied van geriatrie en dementie leek het erop dat hij in 

een latere fase van de ziekte dementie was gekomen. 

Bewoonster 7 is minder mobiel, maar kan met een rollator zelfstandig lopen. Zij kan ook zelfstandig 

eten en drinken. Zij leest erg veel, voert de katten en is nog communicatief. Zij is overdag altijd 

wakker. Door de ogen van een ondeskundige op het gebied van geriatrie en dementie leek het erop 

dat zij in een beginfase van de ziekte dementie was. Zij was in meetperiode 1 nog niet aanwezig. 

3.3 Simulatie Metingen in Dialux 

Na het invullen van de gegevens voor het maken van een model en de verlichting in de twee 

verschillende meetweken, werden de simulaties uitgevoerd. Hierbij werd de standaard meethoogte in 

DIALux niet veranderd. Deze hoogte stond ingesteld op 0,75 meter. Alle resultaten van de simulaties 

zijn weergegeven in Bijlage 7. 

Simulaties meetperiode 1 

Voor de drie simulaties van meetperiode 1 zijn in de volgende tabel drie meetwaarden (in de keuken, 

op de TV-tafel en op de eettafel) in de ruimte, de gemiddelde verlichtingssterkte en de 

gelijkmatigheidsindex weergegeven. Voor de eettafel werd een meetvlak gegenereerd op de hoogte 

van het tafelblad, omdat deze boven de meethoogte van 0,75 meter lag en er dus anders de 

verlichtingssterkte onder de tafel berekend werd. Deze resultaten en de gesimuleerde waarden op 

andere locaties in de ruimte zijn in de figuren in Bijlage 7 weergegeven. 
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Tabel 21. De gemiddelde verlichtingssterkte en de gelljkmatigheidsindex van de simulaties voor 

meetperiode 1. 

Simulatie Omschrijving Keuken TV-tafel Eettafel Gemiddelde Gelijkmatigheids-
verlichting (lux) (lux) (lux) verlichtingssterkte index g 

(lux) 
Alleen 

1 kunstlicht met 437 393 461 319 0,139 
alle armaturen 
Alleen 
kunstlicht met 

2 alleen 111 172 319 182 0,175 
gebruikte 
armaturen 

3 Kunstlicht en 511 1331 1239 1800 0,135 
daglicht 

In Bijlage 7 wordt in Figuur 88 van simulatie 1 duidelijk op welke plaatsen de verlichtingssterkte veel 

kleiner is en onder de 300 lux ligt. Vooral op de loopwegen tussen keuken en de deur van de ruimte 

zijn erg lage verlichtingssterkte gesimuleerd. Vervolgens zijn hier ook de waarden van het meetvlak 

van de eettafel in Figuur 89 aangegeven en liggen deze tussen de 375 lux en 475 lux. 

In de werkelijke situatie in meetperiode 1 zijn echter niet alle armaturen ingeschakeld. De tweede 

simulatie werd uitgevoerd met de ingeschakelde armaturen, zoals beschreven staan in paragraaf 

2.3.1 . In Tabel 21 is te zien dat de waarden van simulatie 2 op de locaties waar de armaturen 

uitgeschakeld zijn veel lager zijn dan de waarden van simulatie 1. De waarden op het meetvlak op de 

eettafel in Figuur 91 in Bijlage 7 zijn bij simulatie 2 veellagen en liggen tussen 209 lux en 383 lux. 

In de tweede en derde simulatie werd de woonkamer met de bestaande verlichting, zoals in de vorige 

simulatie, gecombineerd met daglicht gesimuleerd. Hiervoor werd een lichtscene toegepast met de 

datum 21 oktober 2010 om 13:00 (zoals dagmeting 3 van de handmetingen). Met deze lichtscene 

werd het dag- en zonlicht van die dag, dat door de vensters naar binnen schijnt, gesimuleerd en 

berekend. Alle resultaten van de derde simulatie zijn ook weergegeven in Bijlage 7. De waarden op 

het meetvlak op de eettafel zijn veel hoger en liggen tussen 980 lux en 1473 lux. In Figuur 94 van 

simulatie 3 in Bijlage 7 is duidelijk te zien, dat in het deel van de ruimte gelegen aan de 

daglichtopening van de zuidgevel er een veel hogere verlichtingssterkte gesimuleerd werd dan in het 

deel van de ruimte dieper in het gebouw gelegen. Echter is de verlichtingssterkte in de keuken en de 

loopweg tussen keuken en deur nu veel hoger en ligt boven de 300 lux. 

Simulaties meetperiode 2 

In het model van de onderzoeksruimte werden voor de simulaties van meetperiode 2, de nieuwe 

armaturen boven de salon- en eettafel geselecteerd en toegevoegd, zoals in paragraaf 2.7 werd 

beschreven. Zoals bij de simulatie van meetperiode 1, werd ook bij de simulatie van meetperiode 2, 

gestart met een simulatie met alleen het gebruik van kunstlicht in de praktijk in meetperiode 2 (zonder 

gebruik van bestaande inbouwarmaturen). Ook alle resultaten van de simulaties in meetperiode 2, zijn 

weergegeven in Bijlage 7. In de volgende tabel voor de simulaties van meetperiode 2 ook weer de drie 
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meetwaarden (in de keuken , op de TV-tafel en op de eettafel) in de ruimte, de gemiddelde 

verlichtingssterkte en de gelijkmatigheidsindex weergegeven 

Tabel 22. De gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheidsindex van de simulaties voor 

meetperiode 2. 

Simulatie Omschrijving Keuken TV-tafel Eettafel Gemiddelde Gelijkmatigheids-
verlichting (lux) (lux) (lux) verlichtingssterkte index g 

_{lux) 
Alleen 

4 kunstlicht 115 1031 1368 585 0,105 
(1 00% 6500K) 
Alleen 

5 kunstlicht 56 361 452 217 0,120 
(30% 2700K) 
Kunstlicht 

6 (1 00% 6500K) 449 1697 1896 1160 0,230 
en daglicht 
Kunstlicht 

7 (30% 2700K) 392 1037 1035 813 0,275 
en daglicht 

In Figuur 97 van simulatie 4 in Bijlage 7 wordt duidelijk, dat alleen in de keuken de verlichtingssterkte 

veel kleiner is en onder de 300 lux ligt. De waarden van het meetvlak liggen tussen de 1104 lux en 

1452 lux. Dezelfde instellingen werden voor de vijfde simulatie gebruikt, alleen werd de instelling van 

de pendelarmaturen gewijzigd. Deze werden op 30% met kleurtemperatuur 2700K ingesteld. In Figuur 

100 van simulatie 5 in Bijlage 7 wordt duidelijk, dat in de keuken en de loopweg tussen keuken en 

deur, de verlichtingssterkte veel kleiner is en ook onder de 300 lux ligt. De waarden van het meetvlak 

liggen tussen de 369 lux en 475 lux. Al deze waarden van simulatie 5 zijn veellager dan de waarden 

van simulatie 4. Simulatie 4 en 5 werden nog een keer uitgevoerd in combinatie met daglicht. Hiervoor 

werd een lichtscene toegepast met de datum 11 mei 2011 om 12:50 (zoals dagmeting 5 van de 

handmetingen). Met deze lichtscene werd het dag- en zonlicht van die dag, dat door de vensters naar 

binnen schijnt, gesimuleerd en berekend. De resultaten van deze simulaties zijn ook weergegeven in 

Bijlage 7. In de figuren 103 en 106 van Bijlage 7 van simulatie 6 en 7 wordt duidelijk, dat nu ook in de 

keuken en op de loopweg tussen keuken en deur de verlichtingssterkte veel hoger is en boven de 300 

lux ligt. De waarden van het meetvlak liggen voor simulatie 6 tussen de 1770 lux en 1939 lux en voor 

simulatie 7 tussen de 965 lux en 1101 lux, zoals weergegeven in Bijlage 7. 
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4 Discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de lichtmetingen en observaties van meetperiode 1 en 2 

besproken en met elkaar vergeleken. Vervolgens worden de resultaten van de lichtmetingen met de 

simulaties vergeleken. En als laatste zullen deze lichtmetingen vergeleken worden met de 

beoordelingscriteria van paragraaf 2.5. 

4.1 Discussie lichtmetingen en observaties van meetperiode 1 en 2 

In deze paragraaf zullen als eerste de gegevens over het weer van de beide meetperioden besproken 

worden, aangezien zij van grote invloed geweest kunnen zijn op de meetwaarden. Als tweede worden 

de resultaten van de metingen van de verlichtingssterkte uit één meetperiode onderling vergeleken en 

daarna worden de meetwaarden van meetperiode 1 en 2 met elkaar vergeleken. Als derde worden de 

luminantiewaarden uit de twee meetperiode met elkaar vergeleken en als laatst worden de 

observaties van de meetperioden met elkaar vergeleken. 

4.1.1 Bespreking gegevens over het weer 

In paragraaf 3.1.1. en 3.2.1 werd al verteld dat er een verschil bestond tussen het weer in beide 

meetperioden waarop de metingen zijn uitgevoerd. Doordat de meetlocatie grote daglichtopeningen 

aan de zuidgevel had, zijn de meetwaarden door het zon- en daglicht beïnvloed. Helaas was door een 

vertraging van het installeren van de nieuwe verlichting het niet mogelijk de tweede meting eerder uit 

te voeren, zodat deze niet even ver van de zonnewende (21 december) af lag als meetperiode 1. Dat 

betekent dat meetperiode 2 beter ongeveer 10 weken na 21 december had moeten plaatsvinden. De 

nieuwe verlichting werd helaas pas in week 9 geïnstalleerd. Na de installatie was een gewenningsfase 

van zes weken met een stabiel kunstverlichtingsscenario van een verlichtingssterkte van 300 lux 

gepland. Hierna werd de dynamische verlichting geprogrammeerd, die tijdens de tweede meetperiode 

in week 16 was ingesteld. De tweede meetperiode kon op zijn vroegst in week 19 van 2011 gehouden 

worden, omdat het nieuwe kunstverlichtingsscenario pas een aantal dagen in bedrijf moest zijn. Op 

die manier konden de bewoners en de verpleging eerst aan het nieuwe kunstverlichtingsscenario 

wennen en konden eventuele gebreken van de instellingen van het nieuwe kunstverlichtingsscenario 

gewijzigd en aangepast worden. Dit wil echter niet zeggen dat als de tweede meetperiode wel in de 

geplande week had plaatsgevonden, dit een garantie zou zijn geweest dat in beide meetperioden het 

weer relatief gelijk zou zijn. Het weer kan erg verschillend zijn per jaar, het kan bijvoorbeeld extreem 

zonnig zijn of de hele meetperiode bewolkt. 
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4.1.2 Vergelijking verlichtingssterkte 

In deze subparagraaf zullen de verschillen in meetwaarden van de horizontale en verticale 

verlichtingssterkte van de handmetingen, de verticale verlichtingssterkte van de metingen met vaste 

lichtmeters, de luminantie en de observaties besproken worden. 

Handmetingen horizontale verlichtingssterkte 

In Figuur 1 08 in Bijlage 8 zijn de gemeten horizontale verlichtingssterkten voor een bewolkte dag 

(DG1-M1 ), een zonnige dag (DG3-M1) en de avondmeting (AM-M1) tegen elkaar uitgezet. Hierop is te 

zien dat door de invloed van het weer de meetwaarden van de dagmetingen (kunst- en daglicht) veel 

hoger liggen dan de meetwaarden van de avondmeting (kunstlicht). Er is ook op te zien dat de 

meetwaarden van DG3-M1 (zonnig) veel hoger zijn dan DG1-M1 (bewolkt). In die grafiek zijn de 

verschillen tussen de meetwaarden van de dagmetingen en de avondmeting op de meetpunten 12, 13 

en 14 minder groot dan aan de salon- of eettafel (meetpunten 6 en 7), omdat het weer hier minder 

diep in de ruimte invloed heeft op de meetwaarden. 

De invloed van het weer geldt deels ook voor de meetwaarden van meetperiode 2. Hier beïnvloedt 

niet alleen het weer de meetwaarden maar ook de verschillende instellingen van de verlichting 

(kleurtemperatuur en vermogen), waardoor de waarden door al deze verschillen niet goed 

vergelijkbaar zijn. Door de instelling van de verlichting zijn eigenlijk alleen DG6-M2 en AM-M2 met 

elkaar vergelijkbaar. In Figuur 1 09 in Bijlage 8 is duidelijk te zien dat door de invloed van het weer de 

meetwaarden van de dagmetingen hoger zijn dan die van de avondmeting. Met de verschillen in weer 

en instellingen van de verlichting in het achterhoofd, kan er toch geconcludeerd worden dat de 

meetwaarden van verlichtingsinstelling 1 (1 00% met kleurtemperatuur 6500K) hoger zijn dan de 

meetwaarden van verlichtingsinstelling 2 (30% met kleurtemperatuur 2700K). Dit wordt ook zichtbaar 

in Figuur 1 09 in Bijlage 8. Door de invloed van de verlichting met een hogere verlichtingssterkte wordt 

de invloed van het weer minder zichtbaar. Daardoor zijn er bijna geen verschillen te zien tussen de 

meetwaarden van bewolkte of zonnige dagen zoals is weergegeven in de tabellen van Bijlage 5d. 

Worden de horizontale verlichtingssterkte van alleen het kunstlicht (avondmetingen) van beide 

meetperioden vergeleken, is in Figuur 110 in Bijlage 8 duidelijk zichtbaar dat de meetwaarden in 

meetperiode 2 zelfs bij de verlichtingsinstelling 30% met kleurtemperatuur 2700K veel hoger liggen, 

vooral op meetlocaties direct onder de nieuwe armaturen (eettafel en salontafel). 

In beide meetperioden is dus duidelijk te zien dat het weer door de daglichtopeningen een grote 

invloed heeft op de horizontale verlichtingssterkte en dat in meetperiode 2 ook het type en bediening 

van de verlichting een grote invloed heeft op de horizontale verlichtingssterkte. 

Handmetingen verticale verlichtingssterkte 

Bij de handmetingen van de verticale verlichtingssterkten op het oog is de invloed van het weer ook 

duidelijk zichtbaar in Figuur 111 in Bijlage 8. De meetwaarden van de dagmetingen (DG1-M1 en DG3-

M1) zijn hoger dan die van de avondmeting (AM-M1). Vervolgens zijn de meetwaarden van DG1-M1 
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(bewolkt) weer lager dan die van DG3-M1 (zonnig). Dit geldt voor alle kijkrichtingen. Echter zijn de 

verschillen tussen de meetwaarden van DG1-M1 (bewolkt) en AM-M1 (avondmeting) hier veel groter. 

Dat wil zeggen dat het weer (dag- en zonlicht) door de daglichtopeningen meer invloed heeft op de 

verticale verlichtingssterkte dan op de horizontale verlichtingssterkte. 

Bij de meetwaarden van de verticale verlichtingssterkten op het oog van meetperiode 2 zijn dezelfde 

invloeden weer zichtbaar zoals bij de meetwaarden van de horizontale verlichtingssterkte. Ook hier 

zijn de meetwaarden van de dagmetingen (DG4-M2 en DG6-M2) hoger dan van de avondmeting (AM

M2). Echter is hier de hoogte van de invloed van het weer op de verticale verlichtingssterkte ongeveer 

even groot als op de horizontale verlichtingssterkte. In Bijlage 8 zijn deze verschillen te zien in Figuur 

112. Hier worden alleen de meetwaarden van de kijkrichting recht vooruit gegeven. Vervolgens zijn 

door de verschillen in lichtbronnen de meetwaarden van verlichtingsinstelling 1 (1 00% met 

kleurtemperatuur 6500K) hoger dan verlichtingsinstelling 2 (30% met kleurtemperatuur 2700K). Het 

verschil in type en bediening van verlichting wordt ook duidelijk als de meetwaarden van de verticale 

verlichtingssterkte op het oog (alleen kunstverlichting) van beide meetperioden vergeleken wordt, 

zoals weergegeven in Figuur 113 in Bijlage 8. In de keuken zijn er bijna geen verschillen, omdat daar 

de verlichting niet gewijzigd werd en er nauwelijks invloed van de nieuwe armaturen in het andere 

gedeelte van de ruimte was. Wat voor de meetwaarden met kijkrichting recht vooruit geldt, geldt ook 

voor de meetwaarden van de andere kijkrichtingen die weergegeven zijn in Figuur 115 in Bijlage 8 en 

in Bijlage Sc en Bijlage Sd. Vervolgens zijn er nauwelijks verschillen te zien van de meetwaarden op 

een bewolkte of zonnige dag zoals weergegeven in de tabellen in Bijlage Sd. In beide meetperioden is 

dus duidelijk te zien dat het weer (dag- en zonlicht) door de daglichtopeningen een grote invloed heeft 

op de verticale verlichtingssterkte. In meetperiode 2 heeft ook het type en bediening van de verlichting 

een grote invloed op de verticale verlichtingssterkte en zorgt ervoor dat de invloed van het weer 

minder wordt. Met de invloed van het weer en verlichting (type en bediening) werden de bewoners dus 

langer blootgesteld aan een hoge verlichtingssterkte in meetperiode 2 dan wanneer er alleen de 

invloed van het weer was geweest. 

Metingen verticale verlichtingssterkte met vast. geplaatste lichtmeters 

In meetperiode 2 was de meting van de verticale verlichtingssterkte aan het venster (meter 316) 

helaas niet gelukt door een verkeerde instelling van de meetapparatuur. De meetwaarden van de 

lichtmeter op de eettafel (7965) waren in meetperiode 2 veel lager dan de andere meetwaarden. 

Helaas werd deze lichtmeter vaak door de verpleging verplaatst en verschoof de sensor zodanig, 

zodat deze niet meer recht vooruit (90"') de verticale verlichtingssterkte gemeten had, maar lichtelijk 

naar beneden werd gericht. 

In meetperiode 1 wordt een verschil gezien in het bereik van de meetwaarden voor de tijd dat het 

kunstlicht en daglicht gemeten wordt en de tijd dat alleen het kunstlicht gemeten wordt. In 

meetperiode 2 is niet duidelijk zichtbaar wanneer alleen het kunstlicht gemeten wordt. Ook bij de 

verticale metingen op het oog met vast, geplaatste meters is het moeilijk de meetwaarden te 

vergelijken doordat er teveel verschillen zijn zoals ook bij de verticale metingen met de handmeter. 
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Wordt er toch een vergelijking van de waarden van de lichtmeter 761 op de kolom meetrichting 

salontafel en lichtmeter 762 op de kolom richting eettafel voor de twee meetperioden, is duidelijk 

zichtbaar dat gedurende de dag de meetwaarden van meetperiode 2 hoger liggen en alleen door de 

invloed van het weer de meetwaarden van meetperiode 1 in de middag boven die van meetperiode 2 

uitkomen, zoals in Figuur 114 in Bijlage 8 te zien is. Helaas zijn de meetwaarden van alleen het 

kunstlicht van beide meetperioden niet goed te vergelijken, omdat er bijna geen gemeenschappelijke 

tijden zijn, waarop de verlichting in beide meetperioden ingeschakeld was en waarbij geen invloed van 

het dag- en zonlicht aanwezig was. 

4.1.3 Vergelijking luminantie 

De waarden van de luminantie zijn in beide meetperioden alleen met de kijkrichting naar buiten 

(hemel) ver boven de 1 000 cd/m2 (> 1 000 cd/m2 is onaangenaam voor mensen). De meetwaarden 

voor de tafeloppervlakken van beide meetperioden verschillen. In meetperiode 1 liggen enkele 

waarden boven de 1 000 cd/m2, echter in meetperiode 2 blijven de waarden voor het tafeloppervlak 

onder de 1 000 cd/m 2 • De luminantieverhoudingen tussen oppervlakken in de ruimte en naar buiten 

(hemel) komen allemaal ver boven de verhouding 1:40 (>1 :40 is onaangenaam voor mensen) uit, 

zoals verder uitgelegd zal worden in paragraaf 4.3. De verschillen tussen de waarden van de 

luminantie en luminanntieverhoudingen worden veroorzaakt door het verschil in lichtbronnen en vooral 

door de invloed van het weer (zie waarden op zonnige dagen). 

4.1.4 Vergelijking observatie 

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de observaties van de bewoners van woonkamer in baan 2 

in beide meetperioden te zien. Alleen scheen er (door de ogen van een ondeskundige op het gebied 

van geriatrie) bij sommige bewoners een verschil in gedrag te zijn, doordat de bewoners in een 

andere fase van hun ziekte dementie kwamen. In de resultaten gedrag en zelfstandigheid van 

meetperiode 2 is wel duidelijk te zien dat bewoners zich vooral moeilijker gedroegen tegenover de 

verpleging en meer sliepen. In de korte observatieperiode van vijf dagen en zonder deskundigheid op 

het gebied van geriatrie, was het niet mogelijk om een reactie van de bewoners op de nieuwe 

verlichting te observeren en te interpreteren. De resultaten van de observaties in de beide 

meetperiode komen vrijwel overeen op het gebied van locatie, houding en bezigheid. 

Locatie 

Uit de resultaten van de observaties van de locatie van de bewoners in beide meetperioden wordt 

duidelijk, dat de twee locaties waarop de bewoners zich het meest bevonden, rondom de eettafel en 

aan de keukenzijde van de salontafel waren in beide meetperioden. De bewoners bevonden zich 

nauwelijks in de keuken of op de gang. Andere ruimten waarin de bewoners zich bevonden, waren de 

hobbyruimten en de slaapkamers om te slapen. Deze konden echter niet geobserveerd worden, 
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omdat gedurende de dag in de meetruimte al geobserveerd werd. De meeste tijd brachten de 

bewoners door met eten aan de eettafel (drie keer daags minimaal één uur lang). De locatie van de 

meeste bewoners (voornamelijk bewoners in een latere of eindfase van hun ziekte dementie), die dus 

niet mobiel waren, en de tijdsduur in de woonkamer waren afhankelijk van de verpleging. 

Houding (kijkrichting) 

Uit de resultaten van de observaties van de houding en vooral de kijkrichting van de bewoners in 

beide meetperioden wordt duidelijk, dat de bewoners bijna altijd zaten met een kijkrichting recht 

vooruit. Echter hadden veel bewoners de ogen dicht, zoals in de resultaten van de observatie in 

paragraaf 3.1.4 en 3.2.4 duidelijk werd. De houding van de bewoners was afhankelijk van de fase van 

de ziekte (teruggang fysieke gesteldheid) en de houding waarin de verpleging de bewoner legde. 

Bezigheid 

Uit de resultaten van de observaties van de bezigheid van de bewoners in beide meetperioden werd 

duidelijk dat de meest voorkomende bezigheden eten, zitten en slapen op de slaapkamerwaren. Ook 

bij deze factor zijn de meeste bewoners afhankelijk van het tijdschema met bezigheden, zoals door de 

verpleging (organisatie Vivium Zorggroep) was samengesteld. 

4.2 Discussie vergelijking van lichtmetingen en simulaties 

Om een indruk te krijgen of er onvoorzienbare invloeden in de praktijk in de onderzoeksruimte 

aanwezig waren en om te zien of het weer inderdaad invloed had op de meetwaarden, werden als 

controle simulaties van de onderzoeksruimte en het gebruik van de verlichting uitgevoerd. Bij de 

vergelijkingen moet rekening gehouden worden met de verschillen in meethoogte, namelijk 0,8 meter 

voor de lichtmetingen en 0, 75 meter voor de simulaties. 

Vergelijk meting en simulatie van alleen kunstlicht 

Simulatie 2 (instellingen meetperiode 1, alleen kunstlicht) werd uitgevoerd om deze met de 

avondmeting (AM-M1) te vergelijken. De meetwaarden van de horizontale verlichtingssterkte van de 

avondmeting in meetperiode 1 en simulatie 2 worden in Tabel 23 weergegeven. Hierop wordt 

duidelijk, dat de gemeten waarden veel lager waren dan de berekende waarden. Er kunnen hiervoor 

meerdere oorzaken geweest zijn. Ten eerste werd in DIALux de ideale situatie berekend, zonder 

storende invloeden, die de waarden van de verlichtingssterkte konden beïnvloeden. Ten tweede werd 

in de simulatie een lichtbehoudfactor van 0,85 gebruikt. De lichtbehoudfactor drukt het lichtverlies uit 

dat ontstaat door de veroudering en vervuiling van de lichtbron, van het armatuur en van de ruimte. 

Echter kan het lichtverlies in de praktijk veel groter zijn. De verlichting, die er hing in meetperiode 1, 

hing al sinds 2004. Het enige onderhoud van de verlichting na de montage was het verwisselen van 

de lichtbron als deze stuk was. Ten derde werden de reflectiefactoren van oppervlakken en interieur 

automatisch ingevuld door het selecteren van kleuren en materiaal uit de bibliotheek van DIALux. 
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Tabel 23. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van AM-M1 en van simulatie 2 van 

meetperiode 1. 

Meetlocatie 
_. 

Avondmeting (AM-M1) Simulatie 2 
(lux) (lux) 

6 (eettafel) 155 302 
7 (salontafel) 70 172 
12 (keuken) 25 130 
13 (tussen keuken en salontafel) 57 58 
14 (tussen keuken en deur) 59 253 

Wanneer simulatie 5 (instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K, alleen kunstlicht) vergeleken wordt 

met de avondmeting (AM1-M2) van de horizontale verlichtingssterkte in meetperiode 2, wordt in Tabel 

24 duidelijk dat de gemeten waarden verschillen van de berekende waarden. De waarden gemeten 

onder of nabij de pendelarmaturen zijn in de simulatie lager dan in de avondmeting. De oorzaak 

hiervoor zou kunnen zijn dat de instellingen van de dynamische verlichting nog niet geheel volgens 

het geplande verlichtingscenario waren geprogrammeerd. In paragraaf 3.2.2 werd beschreven welke 

verschillen er geobserveerd werden in meetperiode 2. De verhoging van de andere twee 

meetwaarden heeft dezelfde oorzaken als de vergelijking van de meting (AM-M1) en simulatie 2. 

Tabel 24. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van AM1-M2 en van simulatie 5 van 

meetperiode 2. 

Meetlocatle Avondmeting (AM1·M2) Simulatie 5 
30% 2700K (lux) 
(lux) 

6 (eettafel) 564 452 
7 (salontafel) 448 371 
12 (keuken) 46 55 
13 (tussen keuken en salontafel) 188 161 
14 (tussen keuken en deur) 74 238 

Vergelijk meting en simulatie van gecombineerd kunstlicht en daglicht 

Simulatie 3 (instell ingen meetperiode 1, kunstlicht en daglicht) werd uitgevoerd om deze met de 

meetwaarden van DG3-M1 te vergelijken. In de volgende tabel zijn de horizontale verlichtingssterkten 

van DG3-M1 en simulatie 3 weergegeven. De berekende meetwaarden van simulatie 3 liggen voor de 

meetlocatie 12, 13 en 14 (onder downlighters) boven de meetwaarden van DG3-M1. De oorzaken zijn 

dezelfde als al genoemd bij simulatie 2. De meetwaarde op de meetlocatie 6 (eettafel), gemeten onder 

de pendelarmaturen, is bijna gelijk aan de berekende waard. De gemeten meetwaarde op meetlocatie 

7 (salontafel) was ontstaan door directe zonnestraling die door het raam naar binnen scheen op de 

lichtmeter. Deze meetwaarde zou een geschatte waarde (van ongeveer 1330 lux) in de buurt van de 

berekende waarde moeten hebben, zoals ook de andere waarde vergelijkbaar is op meetlocatie 6. De 

invloed van het weer (zon- en daglicht) wordt duidelijk door de verhoging van de waarden van de 

dagmeting en simulatie die in Tabel 25 te zien zijn, als deze vergeleken worden met de waarden van 

Tabel 23 waarin alleen het kunstlicht gemeten werd. 
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Tabel 25. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van DG3-M1 en simulatie 3 van 

meetperiode 1. 

Meetlocatie = ~ Dagmeting 3 (DG3-M1) Simulatie 3 
~. (lultl_ jlultl_ 

6 (eettafel) 1140 1100 
7 (salontafel) 8470 1331 
12 (keuken) 230 504 
13 (tussen keuken en salontafel) 119 434 
14 (tussen keuken en deur) 298 728 

Voor de meting van het kunstlicht en daglicht in meetperiode 2 werd simulatie 6 (instelling 100% met 

kleurtemperatuur 6500K, kunst en daglicht) uitgevoerd. In Tabel 26 is de gemeten en berekende 

horizontale verlichtingssterkte van DG4-M2 en simulatie 6 weergegeven. De berekende meetwaarden 

van simulatie 6 liggen allemaal boven de meetwaarden van DG4-M2. De oorzaken hiervoor zijn 

dezelfde die genoemd zijn bij simulatie 2. 

Tabel 26. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van DG4-M2 en simulatie 6 van 

meetperiode 2. 

Meetlocatie Dagmeting 4 (DG4-M2) Simulatie 6 
100% 6500K (lux) 
(lultl_ 

6 (eettafel) 1505 1865 
7 (salontafel) 1360 1571 
12 (keuken} 227 449 
13 (tussen keuken en salontafel) 570 617 
14 (tussen keuken en deur) 264 771 

Vervolgens werd ook voor de tweede instelling van de verlichting in meetperiode 2 een simulatie 

uitgevoerd. In simulatie 7 werd de instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K voor het kunstlicht 

gecombineerd met daglicht gesimuleerd. Deze berekende waarden van de horizontale 

verlichtingssterkte worden in de volgende tabel met de waarden van DG6-M2 vergeleken. Ook bij 

deze instelling van de verlichting liggen alle berekende meetwaarden van simulatie 7 boven de 

meetwaarden van DG6-M2. De oorzaken hiervoor zijn dezelfde die genoemd zijn bij simulatie 2. Ook 

in meetperiode 2 is er invloed van het weer (zon- en daglicht) door een verhoging in waarden van de 

dagmeting en simulatie in Tabel 27 te zien, als deze vergeleken wordt met de waarden van Tabel 24 

waarin alleen het kunstlicht gemeten werd. De verhouding tussen de waarden voor alleen het 

kunstlicht en gecombineerd kunstlicht en daglicht zijn bij de dagmetingen als ook bij de simulaties van 

meetperiode 2 veel kleiner dan in meetperiode 1. Dat betekent dat de invloed van het weer (zon- en 

daglicht) veel minder zichtbaar is, omdat er al een hoge verlichtingssterkte in de onderzoeksruimte 

aanwezig was dat gecreëerd werd door het kunstlicht. 
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Tabel 27. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van DG6-M2 en simulatie 7 van 

meetperiode 2. 

Meetlocatie Dagmeting 6 (DG6-M2) Slmulatie7 
30% 2700K (lux) 
(lux) 

6 (eettafel) 743 1035 
7 (salontafel) 760 1037 
12 (keuken) 255 375 
13 (tussen keuken en salontafel) 341 374 
14 (tussen keuken en deur) 168 503 

Vergelijking simulaties praktijksituatie en gebruik gehele verlichting 

In Tabel 23 liggen de gemeten waarden bijna allemaal onder de 100 lux. Echter werd in de 

onderzoeksruimte niet de gehele verlichting gebruikt. Enkele lichtbronnen waren uit de armaturen eruit 

gehaald, zoals in paragraaf 3.1.2 werd beschreven. Daarom werd er een simulatie van de 

onderzoeksruimte uitgevoerd met het gebruik van alle armaturen van de basisverlichting en zonder de 

invloed van het weer (zon- en daglicht). In Tabel 28 worden de berekende waarden voor de 

horizontale verlichtingssterkte voor simulatie 1 en simulatie 2 weergegeven. Hierin is duidelijk te zien, 

dat alle waarden hoger liggen als alle verlichting in de onderzoeksruimte zou worden ingeschakeld. Zo 

kan er aangenomen worden dat de gemeten horizontale verlichtingssterkte in meetperiode 1 ook veel 

hoger was geweest als alle . verlichting ingeschakeld zou zijn geweest. Er kan ook aangenomen 

worden , dat vooral op de meetlocaties 12, 13 en 14 de horizontale verlichtingssterkte veel hoger zou 

zijn geweest. 

Tabel28. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van simulatie 1 en 2 voor meetperiode 1. 

Meetlocatie Simulatie 1 Simulatie 2 
(lux) (lux) 

6 (eettafel) 465 302 
7 (salontafel) 352 172 
12 (keuken) 368 130 
13 (tussen keuken en salontafel) 124 58 
14 (tussen keuken en deur) 341 253 

4.3 Discussie toetsing van lichtmetingen aan beoordelingscriteria 

In deze paragraaf worden de resultaten van de horizontale, en verticaal op het oog gemeten 

verlichtingssterkten aan de visuele, niet-visuele en decoratieve beoordelingscriteria uit paragraaf 2.5 

getoetst. 

Toetsing meetwaarden aan criteria voor visuele lichtblootstelling 

De waarden van de horizontale verlichtingssterkte (alleen kunstlicht) zouden hoe dan ook al moeten 

voldoen aan de waarden van het bouwbesluit en deNEN-normen voor de verlichting, aangezien deze 

normen en richtlijnen werden gebruikt bij de bouw en verbouwing van het woonzorghuis De Bolder te 

Huizen. Zoals in paragraaf 2.5.1 werd beschreven, bestaan er organisaties die richtlijnen opgezet 

hebben voor de verlichting voor ouderen. In deze richtlijnen zijn minimale, horizontale 
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verlichtingssterkten gegeven om de verslechtering van het oog bij ouderen te compenseren. In Tabel 

9 werden deze minimale waarden voor de horizontale verlichtingssterkte van de NEN-EN 12464 en uit 

de literatuur aangegeven. De gemeten horizontale verlichtingssterkte in meetperiode 1 zou hoe dan 

ook al aan de NEN-EN 12464 moeten voldoen. In de volgende tabel zijn de waarden voor de 

horizontale verlichtingssterkte van de beoordelingscriteria voor visuele lichtblootstelling en van de 

metingen van alleen het kunstlicht (avondmeting), gecombineerd kunstlicht en daglicht (DG1-M1 en 

DG3-M1 ) weergegeven. Door de vergelijking van deze waarden wordt duidelijk, dat de meetwaarden 

van alleen het kunstl icht ver onder de waarden van de richtlijn liggen. Zoals de term richtlijn al 

aangeeft, zijn deze waarden geen verplichting bij het ontwerp van de verlichting in een gebouw. Zelfs 

op een zonnige dag, dus met het daglicht erbij gemeten, liggen de meetwaarden onder de waarden 

van de richtlijn voor ouderen. De minimale waarden van de richtlijnen voor de loopwegen gelden op 

vloerniveau (meethoogte van 0 meter). De meetwaarden werden echter op een hoogte van 0,8 meter 

gemeten. Aangezien dichter bij de armaturen gemeten werd, zouden de meetwaarden hoger moeten 

liggen dan die op vloerniveau. Maar zelfs op een hoogte van 0,8 meter voldoen de meetwaarden niet 

aan de richtlijn. 

Tabel 29. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van NEN-EN 12464, uit de literatuur en de 

gemeten waarden in meetperiode 1. 

Meetlocatie Literatuur AM-M1 DG1-M1 DG3-M1 
(lux) (lux) (bewolkt) (zonnig) 

_Jo, ~ (lux) (lux) 
6 (eettafel) 1500 155 187 1140 
7 (salontafel) 1500 70 410 8470 
12 (keuken) 300 25 60 230 
13 (tussen keuken 300 57 60 119 
en salontafel) 
14 (tussen keuken 300 59 145 298 
en deur) 

In Tabel 30 wordt de horizontale verlichtingssterkte gemeten in meetperiode 2 vergeleken met de 

waarden van de beoordelingscriteria voor visuele lichtblootstelling. Voor deze vergelijking zijn DG4-

M2, DG6-M2 en AM1-M2 geselecteerd. In deze tabel is te zien dat de waarden op de meetlocaties 12 

en 14 vaak te lage waarden hebben om te voldoen aan de waarden van de richtlijnen. Ook de 

waarden van de horizontale verlichtingssterkte met alleen het gemeten kunstlicht in meetperiode 

voldoen weer niet aan de NEN-EN 12464 en al helemaal niet aan de richtlijnen voor verlichting voor 

ouderen. Van de waarden van de dagmetingen voldoen al enkele meetwaarden aan die van de 

richtlijn voor ouderen. Vooral de meetwaarden van DG4-M2 liggen dicht in de buurt van die richtlijn . 
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Tabel 30. Vergelijking van de horizontale verlichtingssterkte van NEN-EN 12464, uit de literatuur en de 

gemeten waarden in meetperiode 2. 

Meetlocatie Literatuur AM1-M2 OG6-M2 OG4-M2 
(lux) 30% 2700K 30% 2700K 100% 6500K 

(lux) (lux) (lux) 
6 (eettafel) 1500 564 743 1505 
7 (salontafel) 1500 448 760 1360 
12 (keuken) 300 46 255 227 
13 (tussen keuken en 300 188 341 570 
salontafel) 
14 (tussen keuken en 300 74 168 264 
deur) 

De UGR en de kleurweergave index van de armaturen voldoen aan de richtlijn NEN-EN 12464. De 

gelijkmatigheid van de verlichting in de ruimte is in beide meetperioden erg laag. Deze voldoet in 

beide meetperioden niet aan de NEN-EN 12464. 

De luminantie is op zonnige dagen bij de bank er hoog en komt boven de 1 000 cd/m 2 en de 

luminantieverhouding komt boven de verhouding 1 :40. Dit betekent dat het licht op de meetlocatie 

bank erg onaangenaam en eventueel ook schadelijk kan zijn voor ouderen met dementie. 

Toetsing meetwaarden aan criteria voor niet-visuele lichtblootstelling 

In paragraaf 2.5.2 werd beschreven, dat er in de literatuur gesproken wordt over de aanname, waarin 

er 1 000 lux op het oog overdag nodig is om de positieve eigenschappen van verlichting met een hoge 

verlichtingssterkte op de gezondheid van ouderen (met dementie) te benutten. Het is ook 

noodzakelijk, dat ouderen (met dementie) 's nachts aan donkerheid (het liefst 0 lux) blootgesteld 

worden om een goed, ongestoord dag/nacht-ritme te behouden of te creëren. 

In Tabel 31 worden de resultaten van de gemeten verticale verlichtingssterkte op het oog van de 

handmetingen op verschillende meetlocaties in meetperiode 1 en 2 met deze minimale 

verlichtingssterkte van 1 000 lux overdag vergeleken. De gemeten waarden zijn in bijlage 5c en 5d te 

vinden. In de volgende tabel is duidelijk te zien, dat maar één enkele waarde van DG3-M1 (zonnige 

dag) boven de 1 000 lux is en dus voldoet aan het criteria van de niet-visuele lichtblootsteil ing. Volgens 

de aannamen in de literatuur wordt hier in de onderzoeksruimte de invloed op ouderen (met dementie) 

van verlichting met een hoge verlichtingssterkte niet benut. Deze verticale verlichtingswaarden op het 

oog waren zowel bij alleen kunstlicht als ook gecombineerd kunstlicht en daglicht in meetperiode 1 als 

ook in meetperiode 2 te laag. 

Tabel 31. Vergelijking van de verticale verlichtingssterkte op het oog van de handmetingen in 

meetperiode 1 en 2 met het criteria voor niet-visuele lichtbloots telling. 

Meetlocatie Criteria AM-M1 AM1-M2 DG3-M1 DG4-M2 DG6-M2 
(lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) 

Bank 1000 11 265 890 675 335 
Stoel 1000 36 305 1210 833 444 
Fauteuil 1000 12 227 934 837 575 
Keuken 1000 22 26 76 183 248 
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Om de waarden van de verticale verlichtingssterkte op het oog gemeten door de vast, geplaatste 

lichtmeter te toetsen aan de criteria voor niet-visuele lichtblootstelling, werden de waarden van 

donderdag 21 oktober 2010 en 12 mei 2011 geselecteerd. In Figuur 41 worden de meetwaarden voor 

verschillende meetlocaties in meetperiode 1 vergeleken met de criteria. Hierop is duidelijk te zien, dat 

de meetwaarden alleen gedurende de middaguren boven de 1000 lux uitkwamen. Dus de 

meetwaarden van het kunstlicht alleen in meetperiode 1 zouden nooit boven 1000 lux uitkomen en 

deze voldoen dus niet aan het criterium voor de niet-visuele lichtblootstelling. In paragraaf 3.1.2.1 in 

Figuur 23 is ook duidelijk zichtbaar dat de verlichtingssterkte op het oog in de slaapkamer gedurende 

de nacht 0 lux is en deze voldoet wel aan het criterium voor de niet-visuele lichtblootstelling. Echter 

bestaat er met een verlichtingssterkte van 0 lux in de slaapkamer een kans op valincidenten als de 

bewoners 's nachts opstaan. Voor een onverstoord dag/nacht-ritme zouden de meetwaarden overdag 

elke dag (ook met het gebruik van alleen kunstlicht) een aantal uren per dag boven de 1000 lux 

moeten zijn. 

Verlichtingssterkte verticaal donderdag 21 oktober 2010 
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Figuur 41. De verticale verlichtingssterkte van vast, geplaatste lichtmeters in meetperiode 1 voor 

donderdag 21 oktober 2010. 

In Figuur 42 worden de meetwaarden voor verschillende meetlocaties in meetperiode 2 vergeleken 

met de criteria. Hierop is duidelijk te zien, dat de meetwaarden grotendeels overdag boven de 1 000 

lux uitkwamen. De meetwaarden van de lichtmeter 7965 kan buiten beschouwing gelaten worden, 

omdat de meetrichting verschoven werd, zoals werd uitgelegd in paragraaf 4.1.2. Deze meetwaarden 

voldoen aan het criterium voor de niet-visuele lichtblootstelling (1 000 lux) . Echter wordt door de 
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lichtmeters niet alleen het kunstlicht maar ook het daglicht meegemeten. In Tabel 24 is duidelijk te 

zien, dat de waarden van de avondmeting met de verlichting met de instelling 30% met de 

kleurtemperatuur 2700K niet boven de 1000 lux uitkwam. Helaas kon er geen avondmeting met de 

instelling 100% met de kleurtemperatuur 6500K uitgevoerd worden. De dynamische verlichting van de 

woonkamer in baan 2 werd zo ingesteld, dat de verlichting 's avonds gedimd werd naar de instelling 

30% met de kleurtemperatuur 2700K. Er zijn wel lichtmetingen uitgevoerd in de woonkamer van baan 

3 die juist 's avonds de instelling 1 00% met de kleurtemperatuur 6500K had. Echter verschilde de 

grootte en indeling van de onderzoeksruimte van baan 3 met de onderzoeksruimte van baan 2. In 

bijlage 5d is te zien dat ook hier de meetwaarden niet boven de 1 000 lux uitkwamen. Dat betekent dat 

in de winter en op bewolkte dagen bewoners in de woonkamer niet of nauwelijks blootgesteld zullen 

worden aan een verticale verlichtingssterkte van 1000 lux op het oog. In paragraaf 3.2.2.1 in Figuur 33 

is duidelijk zichtbaar, dat de verlichtingssterkte op het oog in de slaapkamer gedurende de nacht 0 lux 

was en dus voldoet aan het criterium voor de niet-visuele lichtblootstelling. Deze verlichtingssterkte in 

de slaapkamer is ook in meetperiode 2 voor de veiligheid van bewoners ongunstig. 

Verlichtingssterkte verticaal donderdag 12-05-2011 

2000 -------------------------------
1800 ~---------------------------~--------------4 

f 
I I 

1600 
)ë' 
g_ 1400 +------------------j'/'--\\---__,.._,:-l----~-f+--------------1 
CD 

-E 1200 
.! 
:1 1000 
OI 

·= 800 .E 
~ 600 
à> 
> 400 

200 

0 

(;j~~ <'[,~ ~~ ro~ <b~~ ~~ <'[,~ ti.~~ ro~ <b~ ~~ fl,~ r.;<!f 
~ ' ~ ~ ~ ' v ~ ~ 

Tijd (uren) 

- 761 (kolom salontafel) 

- 762 (kolom eettafel) 

- 7964 (salontafel) 

- 7965 (eettafel) 

- criteria grens 1000 lux 

Figuur 42. De verticale verlichtingssterkte van vast, geplaatste lichtmeters in meetperiode 2 voor 

donderdag 12 mei 2011. 
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Toetsing meetwaarden aan criteria voor decoratieve lichtblootstelling 

De decoratieve verlichting werd alleen in de avonduren ingeschakeld en was alleen in de randzone 

(aan de gevel) van de onderzoeksruimte. Overdag waren alleen de armaturen boven het fornuis en in 

de kasten ingeschakeld en deze droegen nauwelijks iets bij aan de meetwaarden. Dit werd ook 

bevestigd doordat er in de meetwaarden (bijlage 5c en 5d) geen verhoging van de verlichtingssterkte 

optrad als na het eten om ongeveer 18:00 de decoratieve verlichting (sta- en tafellampen) werd 

ingeschakeld. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Na het omschrijven en de discussie van de resultaten van de lichtmetingen, observaties en simulaties, 

wordt er in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Hierna zullen nog 

aanbevelingen voor de onderzoeksruimte, de gemeenschappelijke woonkamer 24-uurs verpleging 

voor ouderen met dementie in het woonzorghuis De Bolder in Huizen, gegeven worden. 

5.1 Conclusie 

In deze paragraaf wordt getracht door middel van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken een 

antwoord te geven op de volgende drie onderzoeksvragen, die in het begin van het afstudeerverslag 

zijn opgesteld: 

"Hoe ziet de meetmethode er in dit onderzoek in een woonzorghuis voor ouderen met dementie uit en 

zijn elementen zoals de exacte meetlocatie (horizontaal/verticaal op het oog), meethoogte, 

meettijdstip en tijdsduur meting aangegeven?" 

"Welke verlichtingssterkten worden er in een woonzorghuis voor ouderen met dementie gemeten en 

voldoen deze aan de beoordelingscriteria (aannamen uit de literatuur)?" 

"Welke bouwkundige, installatietechnische en activiteitsgerelateerde aspecten dragen in welke mate 

en verhouding bij aan de visuele, niet-visuele en decoratieve lichtblootstelling (dag- en/of kunstlicht, 

zowel overdag als 's nachts) van ouderen met dementie wonende in een verzorgingshuis?" 

Meetmethode 

De meetmethode, die in dit afstudeerproject gebruikt werd, bevatte de volgende nuttige en 

noodzakelijke elementen: 
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• Omschrijving locatie, omgeving en oriëntatie gebouw, gebouw zelf, onderzoeksruimte; 

• Vastlegging (vaste of flexibele) factoren die de lichtblootstelling in de onderzoeksruimte 

beïnvloeden; 

• Observatie weer in meetperioden; 

• Omschrijving meetmethode verlichtingssterkte: meting horizontaal (loopwegen/taakverlichting) 

en verticaal op oog (verschillende kijkrichtingen) , meting alleen kunstverlichting (avondmeting) 

en gecombineerd kunstverlichting en daglicht (dagmetingen) , meethoogte, meetduur 

(momentopname en weekmeting) en meetperiode; 

• Meetperiode (vijf dagen) voldoende lang, bevat zonnige en bewolkte dagen; 

• Daglichtmeting aan raam toont een grote invloed van weer aan; 
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• Luminantiemeting toont op zonnige dagen te hoge luminantieverhoudingen aan voor bewoners 

(verblinding, licht-donker adaptie, contrast); 

• Omschrijving onderzoeksgroep; 

• Observatie bewoners levert informatie voor verbeteren lichtblootstelling en dat bewoners ogen 

bijna altijd dicht hebben; 

• Simulaties voor controle op metingen en het gebruik van verlichting. 

De elementen die beter niet in deze meetmethode gebruikt hadden kunnen worden en de volgende 

keer niet meer of anders moeten worden gebruikt, zijn de volgende: 

• De tijd van de meetperioden tot aan de zonnewende 21 december is niet even groot, zodat 

een relatief soortgelijk weer niet verwacht kon worden; 

• Teveel tegelijkertijd gebruikte verschillen in factoren (weer, kleurtemperatuur en vermogen 

lichtbronnen) die een vergelijking van meetwaarden bemoeilijken; 

• Horizontale metingen niet uitgevoerd op vloerniveau (maar op 0,8 meter); 

• Verkeerde bevestiging meetapparatuur op tafels (bewogen/verplaatst) ; 

• Simulaties DIALux de lichtbehoudfactor beter bepalen, de meethoogte op 0 meter instellen en 

reflectiefactoren exacter bepalen. 

Verlichtingssterkte 

Voor de horizontale verlichtingssterkte kan het volgende geconcludeerd worden: 
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• In beide meetperioden is de hoogte van de horizontale verlichtingssterkte voor alleen de 

kunstverlichting te laag voor een goed zicht en veiligheid voor ouderen met dementie en 

voldoet niet aan de beoordelingscriteria voor visuele lichtblootstelling; 

• In meetperiode 1 is de hoogte van de horizontale verlichtingssterkte voor gecombineerd 

kunstverlichting en daglicht grotendeels gedurende het jaar te laag voor een goed zicht en 

veiligheid voor ouderen met dementie en voldoet in deze tijd niet aan de beoordelingscriteria 

voor visuele lichtblootstelling; 

• In meetperiode 2 is de hoogte van de horizontale verlichtingssterkte voor gecombineerd 

kunstverlichting en daglicht alleen bij zonnige dagen hoog genoeg voor een goed zicht en 

veiligheid voor de ouderen met dementie en voldoet op die dagen aan de beoordelingscriteria 

voor visuele lichtblootstelling; 

• Vooral in de keuken en op de gang is de horizontale verlichtingssterkte te laag voor een goed 

zicht en veiligheid voor de ouderen met dementie en voldoet niet aan de beoordelingscriteria 

voor visuele lichtblootstelling; 

• De horizontale verlichtingssterkte in slaapkamer is te laag voor de veiligheid voor de ouderen 

met dementie. 
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Voor de verticaal op het oog gemeten verlichtingssterkte kan het volgende geconcludeerd worden: 

• In beide meetperioden is de verticale verlichtingssterkte op het oog van uitsluitend de 

kunstverlichting te laag en voldoet niet aan de beoordelingscriteria voor niet-visuele 

lichtblootstelling; 

• In meetperiode is de verticale verlichtingssterkte op het oog van gecombineerd 

kunstverlichting en daglicht te laag en voldoet niet aan de beoordelingscriteria voor niet

visuele lichtblootstelling; 

• In meetperiode 2 is de verticale verlichtingssterkte op het oog van gecombineerd 

kunstverlichting en daglicht grotendeels van de meetperiode hoog genoeg en voldoet in die 

tijd aan de beoordelingscriteria voor niet-visuele lichtblootstelling; 

• De instelling van de verlichting in meetperiode 2 met 1 00% vermogen met kleurtemperatuur 

6500K voldoet veel vaker aan de criteria voor visuele en niet-visuele lichtblootstelling; 

• Vooral in de keuken en op de loopweg is de verticale verlichtingssterkte te laag en voldoet niet 

aan de beoordelingscriteria voor niet-visuele lichtblootstelling. 

Voor de verticaal op het oog gemeten verlichtingssterkte kan geconcludeerd worden dat bij het 

gebruik van een hogere verlichtingssterkte met kleurtemperatuur 6500K de sfeer in de ruimte erg koud 

aanvoelt. Door de hoge verlichtingssterkte is de decoratieve verlichting nauwelijks zichtbaar en kan 

hiermee moeilijk een sfeer gecreëerd worden. De decoratieve verlichting werd in de avonduren 

meegemeten, maar deze verlichting had weinig invloed op de meetwaarden door de geringe 

vermogens van de lichtbronnen en voldoet aan de criteria voor decoratieve lichtblootstelling. 

Bouwkundige, installatietechnische en activiteitsqerelateerde aspecten 

Er werd in de onderzoeksruimte geen gebruik gemaakt van daglichtsystemen, kleuren en 

nachtverlichting (oriëntatieverlichting). 

Bij de bouwkundige aspecten werd het volgende geconcludeerd: 
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• Daglichtopeningen hadden de meeste invloed (82%) op de niet-visuele lichtblootstelling en 

minder (53%) op de visuele lichtblootstelling. Vervolgens hadden deze daglichtopeningen een 

negatief effect op de visuele lichtblootstelling, onaangename luminantiewaarden (erg hoog en 

erg laag) en luminantieverhoudingen; 

• Het weer had ongeveer een bijdrage aan verlichting in ruimte van 76% in meetperiode 1 en 

57% in meetperiode 2; 

• Zon- en helderheidwering werd in de onderzoeksruimte nauwelijks gebruikt en had bijna geen 

invloed op de lichtblootstelling. Hierdoor ontstonden er onaangename luminantiewaarden en 

luminantieverhoudingen; 
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• Afwerking van oppervlakken en interieur had invloed op de lichtblootstelling, maar deze 

invloed was kleiner dan bij andere aspecten zoals daglichtopeningen. Er werden geen 

glanzende spiegelende en minder reflecterende afwerkingen gebruikt; 

• Opstelling van het interieur had veel invloed op de niet-visuele lichtblootstelling en iets minder 

op de visuele lichtblootstelling zoals ook bij het aspect daglichtopeningen. Het interieur werd 

namelijk geplaatst voor de daglichtopeningen; 

Bij de installatietechnische aspecten werd het volgende geconcludeerd: 

• Het type verlichting had in meetperiode 2 grotendeels van de tijd de grootste invloed op de 

niet-visuele lichtblootstelling en iets minder op de visuele lichtblootstelling; 

• De nieuwe verlichting in meetperiode 2 had een bijdrage aan de verhoging van de 

verlichtingssterkte in ruimte van ongeveer 73% instelling 1 (instelling 2 kon helaas niet 

vergeleken worden) ; 

• De dynamische schakeling en de bijbehorende armaturen hadden in meetperiode 2 een 

invloed op de visuele en vooral niet-visuele lichtblootstelling. Het dag/nacht-ritme kon hiermee 

beïnvloed (verschoven) worden. De bewoners werden 's morgens en op bepaalde tijdstippen 

overdag, waarop de bewoners slaperig werden, bloot gesteld aan een hogere 

verlichtingssterkte. Hierdoor werd het slaaphormoon melatonine overdag onderdrukt. 

• De instelling van de verlichting kon door de dynamische schakeling, die centraal 

geprogrammeerd was, niet door de bewoners en/of de verpleging veranderd (gedimd) 

worden. Dit had tot gevolg dat de bewoners ook daadwerkelijk de hele dag aan een hoge 

verlichtingssterkte blootgesteld werden. 

Bij de activiteitsgerelateerde aspecten werd het volgende geconcludeerd: 

• Bewoners zaten vaak aan de eettafel en aan de salontafel. Op die locaties kan met 

installatietechnische aanpassingen de lichtblootstelling van de bewoners verhoogd worden; 

• Bewoners hadden de ogen bijna altijd dicht met kijkrichting recht vooruit. Met deze informatie 

kunnen installatietechnische aanpassingen gemaakt worden om de lichtblootstelling van de 

bewoners te verhogen; 

• Bewoners hielden zich het meest met eten, zitten en slapen bezig. 

5.2 Aanbevelingen 

Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen van dit afstudeerproject, komen er vragen op die 

leiden tot de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Eerst zullen aanbevelingen gegeven 

worden voor volgend onderzoek en daarna specifieke aanbevelingen voor de gemeenschappelijke 

woonkamers (onderzoeksruimte) van de 24-uurs verpleging voor ouderen met dementie van 

woonzorghuis De Bolder. 
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

• Voor het begin van de metingen moeten er eerst oogmetingen van de personen van de 

doelgroep uitgevoerd worden; 

• Er moeten ook lichtmetingen in de andere ruimten/locaties (niet alleen de woonkamer), waar 

de bewoners zich vaak bevinden, uitgevoerd worden; 

• Er moeten zodanig lichtmetingen uitgevoerd worden (eventueel meetapparatuur aan personen 

of in alle ruimten die de personen betreden) , zodat 24 uur per dag de verticale 

verlichtingssterkte op het oog gemeten kan worden; 

• Onderzoeken hoeveel licht daadwerkelijk verticaal op het oog valt als ouderen met dementie 

de ogen altijd gesloten hebben (door eventueel de lichtsensor te bedekken met een semi

doorlatend materiaal). 

Specifieke aanbevelingen voor gemeenschappelijke woonkamers (onderzoeksruimte) 
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• Toch te proberen periodieke oogmetingen bij de bewoners uit te voeren om het zicht te 

verbeteren; 

• Een hogere verlichtingssterkte in de keuken en aan keukenzijde van de salontafel creëren 

door het aanbrengen van een groter aantal armaturen of armaturen met een hoger vermogen; 

• Om de lichtinval verticaal op het oog te vergroten, kan de verlichting op een andere locatie 

gemonteerd worden, bijvoorbeeld als wandmontage of als gecombineerd vloer- en 

plafondmontage; 

• Om de gangen en loopwegen veiliger (hogere verlichtingssterkte) te maken, moet de 

verlichting met een hoger vermogen toegepast worden; 

• Het toepassen van oriëntatieverlichting om de slaapkamers voor de bewoners veiliger te 

maken; 

• Hindernissen aanlichten om de veiligheid van de bewoners in alle verblijfsruimten te verhogen; 

• Het toepassen van lichtere kleuren voor oppervlakken en interieur zorgt voor een verhoging 

van de lichtblootstelling van de bewoners; 

• Door de opstelling van het interieur aan te passen (kast, planten en stalampen die het dag- en 

zonlicht belemmeren weghalen), kan de lichtblootstelling van de bewoners verhoogd worden; 

• Vaker gebruik maken van de zon- en helderheidwering kan de hoge luminantieverhoudingen 

voorkomen en warmte buiten houden; 

• Vaker gebruik maken van het terras (bewoners langer blootstellen aan dag- en zonlicht) om de 

invloed van verlichting met een hoge verlichtingssterkte beter te benutten; 

• Het terras kan uitgebreid worden met een stuk van de tuin die erachter ligt, zodat ouderen met 

dementie kunnen lopen of rondrijden in een rolstoel en tegelijk langer blootgesteld kunnen 

worden aan dag- en zonlicht. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Omschrijving meetlocatie 

In Figuur 43 is de ligging van Huizen in Nederland weergegeven . 
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\ 
r 

I ,.• 

I 

Figuur 43. Ligging van Huizen in Nederland 

Het woonzorghuis ligt in een rustige woonwijk met aan één zijde uitzicht op de natuur. De metingen 

vinden plaats in het gedeelte van het woonzorghuis waar ouderen met dementie permanent verblijven 

en 24 uur per dag verzorging nodig hebben. Dit gedeelte bevindt zich op de begane grond van de 

oostvleugel van het gebouw (zie Figuur 44, rood omlijnt). Dit gedeelte van het gebouw op de begane 

grond bestaat uit vier zogenoemde 'banen'. 

N 

Figuur 44. Omgeving van woonzorghuls De Bolder te Huizen (bovenkant figuur is noord) 

Elke baan bestaat uit een aantal slaapkamers en een gemeenschappelijke woonkamer. Elke baan 

wordt bewoond door een groep, bestaande uit zes of zeven ouderen bij wie de ziekte 'dementie' is 
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vastgesteld. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer en komt of wordt overdag gebracht naar de 

woonkamer van de baan, waarin hij of zij is ingedeeld. De specifieke informatie over de bewoners en 

de indeling van de bewoners over de vier banen worden in paragraaf 2.2.2 nader uitgelegd. De locatie 

van de woonkamer waarin gemeten wordt, is weergegeven in Figuur 45 (rood omlijnd). 

N 

Figuur 45. Woonkamer van baan 2 in het woonzorghuis De Bolder te Huizen. 

De woonkamer is in een huiselijke sfeer ingericht met veel gebruik van de kleuren bruin, beige en 

groen, zoals te zien is in Figuur 6a en 6b. In het midden van de woonkamer bevinden zich twee 

kolommen (200 x 200 mm). Ook is in figuur 6c het aangrenzend terras te zien, dat met een hekwerk 

afgeschermd wordt en met veel planten en bloemen is ingericht. 

De voorkant van het gebouw waar zich ook het terras bevindt, is het zuiden. In Figuur 5 is de 

linkerkant van het figuur het noorden. De bovenkant van het figuur is het oosten en de gevel is een 

buitengevel met een raam (raam 1 ). De rechter kant van het figuur, dat grenst aan het terras, is het 

zuiden en dit is dus ook een buitengevel. Deze gevel heeft twee grote ramen (raam 2 en raam 3} met 

deuren die toegang geven tot het terras. De onderkant van het figuur is het westen. 

De ruimte heeft drie daglichtopeningen, een raam aan de linkerkant van de oostzijde, een raam en 

een enkele deur en een tweede raam en een dubbele deur aan de zuidzijde. De zon- en 

helderheidwering bestaan uit een overstek aan de zuidzijde (zie Figuur 46a}, het gebruik van stoffen 

gordijnen bij de daglichtopeningen aan de zuidzijde en twee zonneschermen (rode uitvalschermen) 

aan de buitenkant van de daglichtopeningen (zie Figuur 46b}. Het overstek heeft een breedte van 

ongeveer 1 ,5 meter en de zonneschermen hebben een breedte van 2,5 meter. 
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Figuur 46. Overstek en zonneschermen boven het terras. 

In Tabel 32 zijn de afmetingen van de ruimte en van de daglichtopeningen weergegeven. De 

afmetingen van de terrasdeur 1 bestaat uit twee afmetingen, omdat de deur twee ramen heeft. De 

afmetingen van de woonkamer zijn aangegeven aan de hand van de oriëntatie van de wanden van 

Figuur 5. De keuken en het gedeelte van de ruimte tot aan de gang heeft een verlaagd plafond. 

Tabel 32. Afmetingen woonkamer en dagllchtopeningen. 

Lengte Breedte Hoogte Oppervla 
Object kte (m) (m) (m) (m2) 

Woonkamer 10 (oost) 7,5 (zuid) 2,2 (keuken tot aan deur) 
61 

6,2 (west) 2,7 (noord) 2,6 (rechter gedeelte) 
Raam 1 2,55 0,4 1,02 
Raam 2 1,58 1,45 2,29 
Raam 3 1,25 0,5 0,63 

Terrasdeur 1 
1,2 0,55 

1 '1 0 0,77 0,57 
Terrasdeur 2 

1,45 0,6 0,87 
(dubbele deur) 
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Bijlage 2. Beschrijving van de bewoners. 

Bewoner 1 is een man van 93 jaar, die al ongeveer 4 jaar lang op baan 2 woont. Hij is geen brildrager. 

Hij is minder mobiel en zit in een rolstoel. Hij slaapt erg veel en kan niet meer communiceren. Af en 

toe neuriet hij, klapt in zijn handen of tikt met zijn vingers op tafel. Door de ogen van een leek scheen 

hij in de middenfase van de ziekte dementie te zijn. 

Bewoonster 2 is een vrouw van 87 jaar, die ongeveer 6 jaar op baan 2 woont. Zij is geen brildrager. Zij 

is niet mobiel en ligt in een rolstoel. Zij slaapt bijna altijd en is erg passief. Zij praat nooit en beweegt 

niet. Door de ogen van een leek scheen zij in de laatste fase van de ziekte dementie te zijn. 

Bewoner 3 is een man van 69 jaar, die ongeveer 2,5 jaar op baan 2 woont. Hij is een brildrager, maar 

draagt de bril niet elke dag. Hij ziet minder goed en is bijna blind. Hij is minder mobiel door het slechte 

zicht, maar kan zelfstandig lopen. Hij is actief en brabbelt de hele dag. Hij kan niet meer 

communiceren. Door de ogen van een leek scheen hij in de middenfase van de ziekte dementie te 

zijn. 

Bewoonster 4 is een vrouw van 87 jaar, die ongeveer 8 jaar op baan 2 woont. Zij is geen bri ldrager. Zij 

is niet mobiel en zit in een rolstoel. Zij slaapt vaak en kan niet meer communiceren. Af en toe 

schreeuwt zij. Door de ogen van een leek scheen zij in de laatste fase van de ziekte dementie te zijn. 

Bewoonster 5 is een vrouw van 78 jaar, die ongeveer 5 jaar op baan 2 woont. Zij is een brildrager. Zij 

is minder mobiel, maar kan zelfstandig met een rollater lopen. Zij is erg actief, praat erg veel maar is 

minder goed verstaanbaar. Door de ogen van een leek scheen zij in de beginfase van de ziekte 

dementie te zijn. 

Bewoner 6 is een man van 89 jaar, die ongeveer 1 jaar op baan 2 woont. Hij is een brildrager. Hij is 

minder mobiel, maar kan zelfstandig met een rollater lopen. Hij is erg actief, praat veel en is goed 

verstaanbaar. Door de ogen van een leek scheen hij in de beginfase van de ziekte dementie te zijn. 

Bewoonster 7 is een vrouw van 80 jaar, die ongeveer% jaar op baan 2 woont. Zij is een brildrager. Zij 

is mobiel met behulp van een rollator. Zij is erg actief en kan normaal communiceren. Door de ogen 

van een leek scheen zij in de beginfase van de ziekte dementie te zijn. 
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Bijlage 3a. Beschrijving eisen aan meetapparatuur uit de NEN 1891 . 

De verlichtingssterktemeters, die in dit afstudeerproject gebruikt worden , moeten aan de volgende 

eisen voor meetapparatuur uit de NEN 1891 voldoen. 

Konmerk Symbool Max. tMiaatbare. 
8Pêtitlêkê foutén!VItlrge 

~ 

aanpassing .aan de relatieve s~rale ooggevCJelîghei d C VJo.·;tan p!l $$ing) '1 3% 
UV~guvoulighoid u 1% 
IR-gevoeligheid r 1% 
corrêCtie voor niet~loodrecl'lllnvallend licht (cosinus-correctie) '2 1.5% 
afwijki11g vafl de lineariteit f:l 1% 
afwijking vafl het meetinstrument '~ 3% 
temFH!UIIuurcoöfficiënt (;I 0,2%/K 
vermoeidheld ~ 0,5% 
freQuentie a1hankelijk::heid van de lichtfluctuatie '1 0,2% 
justeerfout ,11 0,5% 

maximaal tDelaatbare, totale foutcnm;u94i! voor r;Je luxmeter ft 5%11 

waardering voor scalaire verlichtingssterkte Eo '2.0 10% 
waarde.-ing cylindrisch& verlichtingssterkte E, ~ .. 5% 
waarde.-ing semi -cylindrische ve.-lichtiniJS&terltte Ezh ~h 'ii% 
onc:lergrem; van het frequentiebereik fc 40Hz 
bovengrens van hetfrequentiebereik ,., 10Ci Hz 
1) Som ven despecifiekefoutenmarges: f1,u, r. Ij, f3• f4-a·10 K, fs. "'· f11 ende afwijking "'"n de ijkl.amp. Oe afwijking van de Ijklamp 

moet in het biJbehorende iiknPPort zijn vermeld. 

Figuur 47. Maximate toelaatbare, specifieke foutenmarge voor een luxmeter [Nederlandse Normalisatie-

instituut, 1994]. 

De luminantiemeter, die in dit afstudeerproject gebruikt wordt, moet aan de volgende eisen voor 

meetapparatuur uit de NEN 1891 voldoen. 

Kenmerk Symbool Max. toelaatbare, 
specifi-eke foutenmarge 

aanpassing aan de relatieve s peetra Ie ooggevoeligheid { v. -aanpassing I '1 3% 

UV-gevoeligneld u 1% 

I R-gevooligl'l-eid r 1% 

hoekofh,llkçlijkheid ':!lul 3% 

invloed van de omgevîngsluminantie f21U) 1.5% 

afwijking v11n de llneariteit liJ 1% 

afwijking van het meetin$trument '4 3% 

teMp.arattJ.u roeoofficië n l a 0,2 '%/K 

vermooidhei d fs 0,5% 

frequoentie-afhankelljkheid van de l ichtfluetuatioe " 0.2% 

polarisatie fa 1o/o 

jus teerfout 1,1 0,5 o/o 

focusso erfout ft2 1% 

ma)(imaal toelaat ba re. tota le fouteonmarge ft 7.5%11 

ondergrens van het frequentiebereik lo 40Hz 

boveng rensvan het frequent i ebareik 'b 106Hz 

1) Som van de SI)OC)ifieke fouten ma rgos: f,, u. r. f2(~JI• f2(ut· f3, f4, rr10 I<, I\. f,. fg. f,,_ t,, en de afwijking van daljli.lnm p. De afwijking 
van de ijklamp mol!t In hnt bijb6hort:ndt: ijkrölppart .tij11 vermal.:t 

Figuur 48. Maximate toelaatbare, specifieke foutenmarge voor een luminantiemeter [Nederlandse 

Normalisatie-instituut, 1994]. 
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Bijlage 3b. Beschrijving meetapparatuur 

Hagner E4-X 

De Hagner E4-X meet de verlichtingssterkte over een bereik van 0,01 tot 200.000 lux. De cosinus 

gecorrigeerde sensor meet volgens de CIE standaard de verlichtingssterkte en bestaat uit een 

langlevende silicoon foto diode. De precisie van het meetapparaat is groter dan +-3% (+-1 van het 

laatste cijfer op het display). De gemeten waarden worden in Volt gegeven in het bereik tussen 0 en 

2V met stappen van 1 mV. 2V betekenen een gemeten waarde van 200.000 lux. 

De logger Grant datalogger 2020 werd voor het loggen van de gegevens voor de Hagner E4-X en de 

Hagner E2 gebruikt. Maximaal twee sensoren kunnen op de logger worden aangesloten, deze heeft 

twee kanalen. Bij een temperatuur van 25 o Celsius heeft de logger een precisie voor de spanning en 

de weerstand van +- 0,05% uitleeswaarden + 0,025% bereik. 

In het volgende figuur zijn de logger en de verlichtingssterktemeter weergegeven. 

Figuur 49. De logger Grant datalogger 2020 en verlichtingssterktemeter Hagner E4-X [8. Hagner AB, 

20118]. 

Hagner E2 

De Hagner E2 meet de verlichtingssterkte over een bereik van 0,01 tot 200.000 lux. De cosinus 

gecorrigeerde sensor meet volgens de CIE standaard de verlichtingssterkte en bestaat uit een 

langlevende silicoon foto diode. De precisie van het meetapparaat is groter dan +-3% (+-1 van het 

laatste cijfer op het display). De gemeten waarden worden in Volt gegeven in het bereik tussen 0 en 

2V met stappen van 1 mV. 2V betekenen een gemeten waarde van 200.000 lux [B. Hagner AB, 2011]. 

Eltec 

De onbedraadde Eltec transmitter Genll GC-13E meet de verlichtingssterkte over het bereik van 0 tot 

4.000 lux of van 0 tot 200.000 lux. De resolutie van het meetapparaat is voor het eerste bereik 0,1 lux 

en voor het tweede bereik 10 lux. De gegevens van de sensoren worden met de zendapparatuur naar 

de logger (ontvanger) draadloos gestuurd, zoals is aangegeven in het volgende principeschema. 

XIII 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

l)'plcal System COnfi!J.Watlon 

Figuur 50. Principeschema werking Eltec logger en sensoren [Eitec, 2011]. 

In het volgende figuur zijn de logger en de sensor weergegeven. 

Figuur 51. De logger Eltec datalogger 1000 RX250AL en de verlichtingssterktemeter Eltec transmitter 

Gen/I GC-13E [Eitec, 2011]. 

De logger Eltec datalogger 1000 RX250AL heeft maximaal 250 kanalen en kan tot 247.000 

uitleeswaarden opslaan (verder uitbreidbaar tot 2.000.000 uitleeswaarden). 

Hagner EC1 

De cosinus handmeter Hagner EC1 wordt gebruikt voor het meten van de verlichtingssterkte samen 

met de sensor Hagner EC1-X. Deze meter meet de verlichtingssterkte over een bereik van 0,1 tot 

200.000 lux. De cosinus gecorrigeerde sensor meet volgens de CIE standaard de verlichtingssterkte 

en bestaat uit een langlevende silicoon foto diode. De precisie van het meetapparaat is groter dan +-

3% (+-1 van het laatste cijfer op het display). 

In het volgende figuur is de handmeter weergegeven. 
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Figuur 52. Verlichtingssterktemeter Hagner EC1 [B. Hagner AB, 2011b]. 

Hagner-4 Universa! Photometer 

Met de Hagner-4 Universa! Photometer kan de verlichtingssterkte of de luminantie gemeten worden. 

In dit afstudeerproject werd hiermee alleen de luminantie gemeten. De luminantie werd gemeten met 

een bereik van 0,01 tot 100.000 cd/m2 opgedeeld in vijf bereiken, namelijk: 

• x1 0.000 heeft een bereik van 0-1 00.000 cd/m2; 

• x1 000 heeft een bereik van 0-10.000 cd/m2 ; 

• x1 00 heeft een bereik van 0-1000 cd/m2; 

• x1 0 heeft een bereik van 0-1 00 cd/m 2; 

• x1 heeft een bereik van 0-10 cd/m2• 

De precisie van de meter is groter dan +-3% (+-1 van het laatste cijfer op het display). De meter bevat 

twee sensoren (intern en extern), silicoon dioden, die de luminantie en de verlichtingssterkte meten 

volgens de norm CIE standaard. De interne sensor meet de luminantie binnen 1 o circulair veld. Het 

meetinstrument heeft een analoge output die afleesbaar is van boven het meetinstrument en kijkend 

in het meetinstrument. In het volgende figuur is het analoge display te zien. Het meetinstrument kan 

op een afstand vanaf 0,5 meter tot aan het meetoppervlak gebruikt worden. 

In het volgende figuur is de luminantiemeter weergegeven. 

Figuur 53. Luminantiemeter Hagner-4 Universa/ Photometer [B. Hagner AB, 2011c]. 
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Figuur 54. Bovenaanzicht meetinstrument, analoge display. 

6. Software voor het uitlezen van meetgegevens 

Voor het uitlezen van de logger Grant datalogger 2020 werd het programma Grant Squirrel data 

acquisition gebruikt. Voor het uitlezen van de logger Eltec datalogger 1 000 RX250AL werd het 

programma Eltec Darca gebruikt. Met deze software programma's werden ook voor de meetperioden 

de meetspecificaties ingesteld. De volgende waarden werden ingesteld: 

• Datum; 

• Tijd; 

• Verbinding type sensoren; 

• Logtijd elke 5 minuten; 

• Starttijd meting; 

• Eindtijd meting . 

Chaoot .. Action: 

ExponD1t1 Preferences 

Conbet Wlz.ard 

Figuur 55. Programma Grant Squlrrel data acquisition en programma Eltec Darca [Grant, 2011; Eltec, 

2011]. 
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Squirrel Settings 6EJ 

Time and Date 11 ntervals: I Memory I Advanced I 
Squirrel Time: Squirrel Date: 

115 31:35 :ti 12311 0)2001 3 
Start Time: Start Date: 

lnoo:oo ~ j23/1 0/2001 3 
r Start Time Roundin,",.r------, 
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J c:::::::::g~:::~::::::JI Cancel 

• Delay Generator--

Days: ~ 
Hours: ~ 

Mins:~ 

.fie;et Delay 

êt,ato Set 

H~ 

Figuur 56. Instellen starttijd en eindtijd meting [Eitec, 2011] 
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Figuur 57. Controle aflezen meetwaarden [Eitec, 2011] 
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Bijlage 3c. Kalibratierapport 

Kalibratie Meetperiode 1 (week 41) 

De kalibratiewaarden van de sensoren van de verlichtingssterktemeters, die gemeten zijn één week 

voor meetperiode 1, zijn in de volgende tabellen weergegeven . Vervolgens is ook de afwijking per 

meetwaarde met de referentiemeter aangegeven. 

Tabel 33. Kalibratiewaarden van de onbedraadde lichtmeters Eltec transmitter Gen/I GC-13E voor 

meetperiode 1. 

referentie meter meter 7964 meter 7965 afwijking 7964 met afwijking 7965 met 
(lux) (lux) (lux) referentiemeter referentiemeter 
111 114,3 117,5 3,3 6,5 
204 207 209,3 3 5,3 
303 306,6 311,6 3,6 8,6 
403 403,6 405,5 0 ,6 2 ,5 
506 507 518,8 1 12,8 
602 604,5 606.4 2,5 4.4 
710 708,8 727,2 1,2 17,2 
801 808,5 811,3 7,5 10,3 
906 905.4 913 0,6 7 
1004 1018,8 1035,5 14,8 31,5 

gemiddelde 3,81 10,61 
afwijking 

In de volgende grafiek en door de afwijkingen met de referentiemeter per meetwaarde wordt duidelijk 

dat de meters weinig afwijken van de geijkte referentiemeter. 
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Kalibratie onbedraadde meters Eltec transmitter Ge nll GC-13E 
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Meetpunten 

Figuur 58. Kalibratiewaarden van de onbedraadde lichtmeters Eltec transmitter Genll GC-13E voor 

meetperiode 1. 

In de volgende tabel zijn de kalibratiewaarden voor de sensoren van de twee meters (761 en 762), die 

de verlichtingssterkte vanaf de kolom op ooghoogte in de woonkamer meten weergegeven. De 

gemiddelde afwijking van de handmeter (215) is 5,33 lux en die van de daglichtmeter aan het raam 

(316) is in totaal 593,41 lux. Voor de waarden tot 1000 lux is de gemiddelde afwijking van de 

daglichtmeter veel lager, namelijk 54,33 lux. 
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Tabe/ 34. Kalibratiewaarden van de lichtmeters Hagner E4-X en E2 voor meetperiode 1. 

afwijking afwijking afwijking afwijking 
referentie meter meter 761 meter 762 meter 215 meter 31 6 761 met 762 met 215 met 216 met 

(lux) (lux) (lux) (lux) (lux) referentie referentie referentie referentie 
meter meter meter meter 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 48 55 54 64 8 1 2 8 

103 87 101 101 116 16 2 2 13 
200 173 194 195 224 27 6 5 24 
300 264 297 294 336 36 3 6 36 
400 353 397 393 448 47 3 7 48 
500 442 497 491 557 58 3 9 57 
594 529 593 585 664 65 1 9 70 
703 629 705 700 786 74 2 3 83 
802 717 805 797 895 85 3 5 93 
905 810 909 899 1008 95 4 6 103 
996 893 1001 986 1113 103 5 10 117 

2030 2240 210 
3050 3370 320 
4010 4370 360 
5030 5480 450 
6020 6580 560 
7020 7640 620 
8060 8820 760 
9050 9900 850 
10020 11010 990 

daglichtmetingen 
5100 5140 40 

11800 12150 350 
34600 34650 50 
38800 43360 4560 
39800 45050 5250 

gemiddelde 
afwijking 51,17 2,75 5,33 593.41 

In de volgende grafiek en door de afwijking met de referentiemeter per meetwaarde wordt duidelijk dat 

de meters relatief weinig afwijken van de geijkte referentiemeter, behalve de daglichtmeter wijkt veel 

meer af van de referentiemeter bij hoge waarden van de verlichtingssterkte. 
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Figuur 59. Kalibratiewaarden van de lichtmeters Hagner E4-X en E2 voor meetperiode 1. 
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Kalibratie meetperiode 2 (week 18) 

De kalibratiewaarden van de sensoren van de verlichtingssterktemeters, die gemeten zijn één week 

voor meetperiode 2, zijn in de volgende tabellen weergegeven. Vervolgens is ook de afwijking per 

meetwaarde met de referentiemeter aangegeven. 

Tabel 35. Kalibratiewaarden van de onbedraadde lichtmeters Ettec transmitter Gen/I GC-13E voor 

meetperiode 2. 

referentie meter meter 7964 meter 7965 
afwijking 7964 afwijking 7965 

(lux) (lux) (lux) 
met met 

referentiemeter referentiemeter 

0 0 0 0 0 
51 56,3 57,2 5,3 6,2 
100 109,6 111,6 9,6 11,6 
201 217,4 222 16,4 21 
303 324,8 332,4 21,8 29,4 
402 428,7 439,1 26,7 37,1 
503 535,1 548,4 32,1 45,4 
608 664,7 660,9 56,7 52,9 
703 745,3 763,3 42,3 60,3 
808 852 873,6 44 65,6 
900 949,4 973,2 49,4 73,2 
1002 1056 1082,9 54 80,9 

gemiddelde 29,86 40,3 
afwijking 

In de volgende grafiek en door de afwijking met de referentiemeter per meetwaarde wordt duidelijk dat 

de meters relatief weinig afwijken van de geijkte referentiemeter. 
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Figuur 60. Kalibratiewaarden van de onbedraadde lichtmeters Eltec transmitter Gen/I GC-13E voor 

meetperiode 2. 

In de volgende tabel zijn de kalibratiewaarden voor de sensoren van de twee meters (761 en 762), die 

de verlichtingssterkte vanaf de kolom op ooghoogte in de woonkamer meten weergegeven. De 

gemiddelde afwijking van de handmeter (215) is 42,85 lux en die van de daglichtmeter aan het raam 

(316) is in totaal 234,27 lux. 
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Tabel 36. Kalibratie waarden van de lichtmeters Hagner E4-X en E2 voor meetperiode 2. 

afwijking afwijking afwijking afwijking 
referentie meter meter 761 meter 762 meter 215 meter 316 761 met 762 met 215 met 216 met 

(lux) (lux) (lux) (lux) (lux) referentie referentie referentie referentie 
meter meter meter meter 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 
50 49 49 49 55 1 1 1 5 
100 99 99 99 111 1 1 1 11 
201 199 199 199 224 2 2 2 23 
300 299 299 298 334 1 1 2 34 
402 400 400 398 446 2 2 4 44 
500 498 497 495 552 2 3 5 52 
602 601 600 598 666 1 2 4 64 
705 704 703 699 778 1 2 6 73 
805 803 802 800 886 2 3 5 81 
905 904 903 900 997 1 2 5 92 

1001 997 998 991 1100 4 3 10 99 
2000 2000 2000 1981 2188 0 0 19 188 
3010 3030 3030 2980 3275 20 20 30 265 
4000 4030 4030 3980 4348 30 30 20 348 
5010 5050 5060 4970 5424 40 50 40 414 
6020 6070 5980 5990 6538 50 40 30 518 
7020 7080 6980 6970 7609 60 40 50 589 
8000 8060 7960 7940 8647 60 40 60 647 
9020 9100 8970 8940 9737 80 50 80 717 
10000 10090 10010 9940 10784 90 10 60 784 

daglichtmetingen 
680 750 720 70 40 
1240 940 1008 300 232 
8580 8640 8942 60 362 
9120 9040 8866 80 254 
9200 9030 9353 170 153 

gemiddelde 
21,33 14,38 42,85 234,27 afwijking 

In de volgende grafiek en door de afwijking met de referentiemeter per meetwaarde wordt duidelijk dat 

de meters relatief weinig afwijken van de geijkte referentiemeter, behalve de daglichtmeter wijkt veel 

meer af van de referentiemeter bij hoge waarden van de verlichtingssterkte. 
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I Kalibratie meters Hagner E4-X en E2 I 
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Figuur 61. Kalibratiewaarden van de lichtmeters Hagner E4-X en E2 voor meetperiode 2. 
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Bijlage 4. DIALux model 

Als eerste werden de afmetingen van de onderzoeksruimte (woonkamer van baan 2) en de 

afmetingen van de openingen (deuren en vensters) ingevuld worden. De afmetingen zoals 

aangegeven in Tabel 4 van paragraaf 2.1 kunnen van hand ingevuld worden. Echter bestaat er in 

DIALux ook de mogelijkheid om een Autocadtekening als meetlocatie toe te voegen. Voor de vensters 

en deuren moet hierna het materiaal van de kozijnen en het type glas ingevuld worden. 
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Figuur 62. Afmetingen ruimte woonkamer van baan 2. 

Als tweede moet de lichtbehoudfactor (light loss factor) op 0,85 gezet worden. Als derde werd het 

materiaal en de reflectiefactoren van wanden, vloer en plafond ingevuld. 
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Figuur 63. Reflectiefactor van de vloer, het plafond en de wanden. 

XXVI 

Reflecton fc:ctor: 90 % 

Tr3nsparency: % 

ROU\t<less: % 

Mi·ror effect: 

@ Materie!: 1111 
@r<lel:al 

b 
OPlastics 

c 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Als vierde werden de meethoogte en de randzone ingevuld. 

rcane 

Name: I Workpla1e 

Height 1 o.?so lm 

Wal Zone: § oo m 

Figuur 64. Meethoogte en randzone. 

Als vijfde werden het interieur en de interieureigenschappen (materiaal, kleur, reflectiefactor) uit de 

bibliotheek van het programma DIALux geselecteerd en ingevuld. 

8 Objects 
1r'1 bank breed 
1r'1 50x210 deur re 
1r'1 Barcelona stoel 
1r'1 Barcelona stoel 

ffi 1r'1 60x 120 salontaf::lltje 
1r'1 160x75 schuifda.~ren 
1r'1 TFT beeldscherm 
lr'l model4 200x 75 
1r'1 TFT beeldscherm met toetsenbord 
1r'1 bureaustoel2 
1r'1 potplant2 

Figuur 65. Deel van de lijst van het ingevulde interieur in het model van DIA Lux. 

Als laatst werden per meetperiode het type en het aantal armaturen geselecteerd en ingevoegd in het 

model. Hierna konden de simulaties met alleen kunstlicht uitgevoerd worden. Voor de simulatie 

gecombineerd kunstlicht met daglicht, moet allereerst de oriëntatie van de ruimte (-120 o noorden) 

ingesteld worden. Hierna kan een lichtscene ingevoegd en ingesteld worden. De datum en tijd in een 

meetperiode kan ingesteld worden, zodat tijdens de simulatie het dag- en zonlicht dat door de 

vensters naar binnen schijnt, meegerekend wordt. 
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Bijlage Sa. Algemene klimaatgegevens en gegevens voor het weer voor Nederland. 

Algemene klimaatgegevens en gegevens voor het weer voor Nederland. 

In het onderstaande figuur wordt de gemiddelde temperatuur per maand voor voorheengaande jaren 

en de gemiddelde temperatuur voor het jaar 201 0 in Nederland tegen elkaar afgezet. 

: ~ : -1-
20 

15 

-5 ~--------------------------------------------------~ 

normaal • 2010 

Figuur 66. Gemiddelde temperatuur per maand in Nederland [KNMI, 2010b]. 

In de onderstaande figuur wordt de gemiddelde neerslag per maand voor voorheengaande jaren en 

de gemiddelde neerslag voor het jaar 2010 in Nederland tegen elkaar afgezet. 

XXVlil 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

" t; 
~ 

~ 
ïê 

Jaarsom 925 mm 
(normaal 793 mm) 

~M~a~a~n~d:so~mm~~e~n~n~ee~r~s~la~g~2~0~1~0~.D~e~e~ilt~--------------~========:==:-, 160 r-

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
JAN FEB MRT APR MEI JLJ-J JI.A.. AUG SEP OKT NOV DEC 

o nonnaai • 2010 

Figuur 67. Gemiddelde neerslag per maand in Nederland [KNMI, 2010b]. 

In de onderstaande figuur wordt het gemiddeld aantal zonuren per maand voor voorheengaande jaren 

en het gemiddeld aantal zonuren voor het jaar 201 0 in Nederland tegen elkaar afgezet. 
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Figuur 68. Gemiddelde zonuren per maand in Nederland [KNMI, 2010b]. 
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Bijlage Sb. Gegevens voor het weer voor meetperiode 1 en 2. 

Gegevens voor het weer voor meetperiode 1 
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Figuur 69. Gemiddelde, maximale en minimale temperatuur voor oktober 2010 (meetperiode 1 [KNMI, 

2010a]. 
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Gegevens voor het weer voor meetperiode 2 

Maandgemiddelden en maandsommen1 temperatuur en neerslag 
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Figuur 70. Gemiddelde, maximale en minimale temperatuur voor mei 2011 ( meetperiode 1) [KNMI, 201 Oe]. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bijlage Sc. Resultaten objectieve metingen in meetperiode 1 

Meetperiode 1 

De rode armaturen in de volgende figuren, zijn de ingeschakelde armaturen in de woonkamer van 

baan 2. Het eerstvolgende figuur geeft de ingeschakeld armaturen weer in de tijd tussen 9:00 en 

16:30. 
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Figuur 71./ngeschake/de armaturen overdag van 9:00 tot 16:30. 

Het volgende figuur geeft de ingeschakelde armaturen weer in de tijd tussen 16:30 en 19:00. 
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Figuur 72. Ingeschakelde armaturen 's avonds van 16:30 tot 19:00. 

In de tijd tussen 19:00 en 22:00 is alleen de decoratieve verlichting aan, zoals weergegeven in het 

volgende figuur. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 
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Figuur 73. Ingeschakelde armaturen 's avonds van 19:00 tot 22:00. 

De volgende tabel geeft alle horizontale en verticale gemeten verlichtingssterkten weer, die gemeten 

zijn op drie verschillende dagen in meetperiode 1. 

Tabel 37. Verlichtingssterkte horizontaal en verticaal gemeten met de handmeter. 

dagmeting 1 dagmeting 2 dagmeting 3 dagmeting 4 
19-10 21-10 avondmeting 21-10 22-10 
11:30 11:30 19-10 13:00 11:30 
bewolkt bewolkt 19:00 (veel zon) (zonnig) 

eettafel (hor} 6 187 329 155 1140 442 
salontafel (hor} 7 410 645 70 8470 709 
bank (vert) recht vooruit 131 89 11 890 115 
beneden 63 60 8 1084 82 
boven 135 108 11 572 104 
links 42 35 8 270 45 
rechts 185 184 13 1717 173 
Stoel (vert) recht vooruit 296 132 36 1210 137 
beneden 229 136 36 760 121 
boven 285 190 145 1213 216 
links 230 300 79 1663 86 
rechts 307 74 64 711 330 
Fauteuil (vert) recht vooruit 156 213 12 934 360 
beneden 131 180 8 774 302 
boven 127 154 13 730 329 
links 184 210 14 555 297 
rechts 85 118 9 952 318 
Keuken (vert) recht vooruit 73 60 22 76 65 
beneden 63 49 21 70 57 
Ruimte (hor) 12 60 55 25 230 96 
Ruimte (hor) 13 60 56 57 119 62 
Ruimte (hor) 14 145 40 59 298 97 
Slaapkamer (met kunstlicht) 33 

In de volgende tabellen is de verlichtingssterkte van de vaste meters per uur en per dag voor 

meetperiode 1 weergegeven. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel38. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op maandag 18 oktober 2010 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 316 meter (lux 761 meter (lux) 762 meter (lux) 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 
raam kolom bank kolom eettafel salontafel eettafel 

12:04:51 1314 676 527 533 83 
12:59:51 6544 788 1490 234 471 
13:59:51 10444 911 1802 3606 447 
14:59:51 7720 812 1158 
15:59:51 310 127 143 245 25 
16:59:51 390 133 155 425 103 
17:59:51 36 95 55 107 39 
18:59:51 0 91 47 
19:59:51 0 92 50 
20:54:51 0 92 49 46 76 
21 :49:51 0 92 48 46 76 
22:59:51 0 0 2 0 0 
23:54:51 0 0 2 0 0 

Tabel39. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op dinsdag 19 oktober 2010 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 316 meter (Lux) 761 meter (Lux) 762 meter Tijd 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 
raam kolom bank kolom eettafel salontafel eettafel 

0:04:51 0 0 2 12:05:23 0 0 
0:54:51 0 0 2 12:56:13 0 0 
2:04:51 0 0 2 02:05:13 0 0 
3:04:51 0 0 2 03:08:13 0 0 
4:04:51 0 0 2 04:06:53 0 0 
5:04:51 0 0 2 05:03:43 0 0 
5:59:51 0 0 2 06:02:43 0 0 
7:04:51 0 0 2 07:06:03 0 0 
8:04:51 16 100 50 
9:09:51 228 123 128 09:09:03 75 97 

10:04:51 464 168 237 10:00:33 104 667 
11 :04:51 436 192 277 11:04:53 96 606 
11 :59:51 1114 485 531 12:00:52 272 131 
12:59:51 448 137 190 01:04:42 112 302 
13:59:51 954 213 532 02:01:42 157 520 
15:04:51 1340 217 390 03:06:42 551 953 
16:09:51 7666 322 756 04:10:12 1199 785 
17:04:51 212 118 132 
17:59:51 82 104 68 05:59:22 81 17 
19:04:51 0 91 51 07:06:02 64 0 
20:04:51 0 94 50 -
21:04:51 0 99 50 09:01:52 68 0 
22:04:51 0 0 2 10:03:52 0 0 
23:04:51 0 0 2 
23:54:51 0 0 2 11:45:32 0 0 

In de tijd na 19:04 stond de lichtmeter 7964 in de slaapkamer om de horizontale verlichtingssterkte te 

meten op ooghoogte. Deze waarden zijn in Tabel 38 geel gemarkeerd. Op de tijden van de blauwe 

gemarkeerde waarden stond de lichtmeter 7965 op een andere locatie dan de eettafel. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabe/40. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op woensdag 20 oktober 2010 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 316 meter (Lux) 761 meter (lux) 762 meter (Lux) 7964 meter (lux) 7965 meter (Lux) 
raam kolom bank kolom eettafel salontafel eettafel 

0:04:51 0 0 2 0 0 
0:54:51 0 0 2 0 0 
2:04:51 0 0 2 0 0 
2:59:51 0 0 2 ~ 0 0 
3:59:51 0 0 2 0 0 
4:59:51 0 0 2 0 0 
5:59:51 0 103 50 70 0 
6:59:51 0 0 2 0 0 
7:59:51 8 105 51 I 70 0 
8:59:51 160 143 128 90 1 
9:54:51 262 166 140 91 199 

11:04:51 546 314 347 193 836 
11:59:51 768 278 322 158 677 
13:04:51 10154 1796 2012 147 1865 
13:59:51 2336 482 1542 145 1336 
14:59:51 406 177 203 88 413 
15:59:51 13356 503 2022 507 
16:59:51 1298 419 644 96 1122 
17:54:51 52 106 83 44 103 
18:54:51 2 101 62 64 62 
19:54:51 4 101 64 65 62 
20:54:51 2 102 64 65 62 
21 :54:51 0 103 63 18 63 
22:59:51 0 0 2 
23:54:51 0 0 2 0 0 

In de tijd tot 09:00 stond de lichtmeter 7964 in de slaapkamer om de horizontale verlichtingssterkte te 

meten op ooghoogte. Deze waarden zijn in Tabel 39 geel gemarkeerd. Op de tijden van de blauwe 

gemarkeerde waarden stond de lichtmeter 7965 op een andere locatie dan de eettafel. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel41. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op donderdag 21 oktober 2010 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 316 meter (lux) 761 meter (lux) 762 meter (lux) 7964 meter (lux) 7965 meter (lux) 
raam kolom bank kolom eettafel salontafel eettafel 

0:04:51 0 0 2 0 0 
1:04:51 0 0 2 0 0 
1:59:51 0 0 2 0 0 
2:59:51 0 0 2 0 0 
3:59:51 0 0 2 
4:44:51 0 0 2 0 0 
5:59:51 0 0 2 0 0 
6:59:51 0 0 2 0 0 
7:59:51 4 108 65 18 67 
8:59:51 114 127 97 75 102 
9:54:51 50 115 80 67 98 

10:59:51 772 328 360 146 861 
11 :54:51 1116 344 421 174 1209 
12:59:51 6778 444 648 617 1531 
13:54:51 12960 1555 4847 747 3119 
14:54:51 13290 1671 1882 859 
16:04:51 10348 464 1184 336 3169 
16:59:51 1360 321 869 106 1287 
18:04:51 168 130 109 61 248 
19:09:51 0 102 70 56 62 
20:04:51 0 102 70 57 63 
21 :14:51 0 100 60 18 59 
22:19:51 0 1 2 0 0 
23:04:51 0 0 2 0 0 
23:54:51 2 110 65 19 59 

Op de tijden van de blauwe gemarkeerde waarden stond de lichtmeter 7965 op een andere locatie 

dan de eettafel. 

Tabel42. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op vrijdag 22 oktober 2010 voor verschillende 

meetlocatles. 

Tijd 316 meter (luxl 761 meter (lux) 762 meter (lux) 7964 meter (lux) 7965 meter (lux) 
raam kolom bank kolom eettafel salontafel eettafel 

0:04:51 0 0 2 0 
1 :04:51 0 0 2 0 
2:04:51 0 0 2 0 
3:04:51 0 0 2 
4:04:51 0 0 2 
5:04:51 0 0 2 
6:04:51 0 0 2 
7:04:51 0 0 2 
8:04:51 8 106 64 
9:04:51 190 141 118 

10:04:51 436 209 210 
11:04:51 876 329 372 
12:04:51 1230 618 506 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

De exacte gemeten luminantiewaarden zijn in de volgende tabel per meetpunt weergegeven. 

Tabel 43. Gemeten luminantie op verschillende meettijden en verschillende meet/ocaties. 

uagmet1ng 1 Dagmeting2 
Oppervlak 

21-10-2010 
22-10-2010 

Meetlocaties 13:00 (erg 
of voorwerp 

zonnig) 
12:30 

.. -- (cd/m2) 

1 salontafel Keukenwand 19 14 
Wand TV 150 14 
Wand tussen ramen 110 10 
Hemel 25000 10000 
Wand bij deur 40 30 

2bank Keukenwand 34 23 
Wand TV 110 15 
TV 0 20 
Hemel 12000 9000 
Tafeloppervlak 9000 180 
Wand naast kast 46 7,3 
voor keuken 

3 stoel Wand 300 22 
Hemel 8000 6500 
Wand naast raam 23 7 
Wand bii deur 35 36 
Tafeloppervlak 120 44 
Gang 30 20 

4 fauteuil Wand TV 95 15 
Hemel 5000 7500 
Wand tussen ramen 500 9 
Bank 35 6 

5 keuken Achterwand 40 17 
Aanrechtblad 70 140 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bijlage Sd. Resultaten objectieve metingen in meetperiode 2 

Meetperiode 2 

De rode armaturen in de volgende figuren , zijn de ingeschakelde armaturen in de woonkamer van 

baan 2. Het eerstvolgende figuur geeft de ingeschakelde armaturen weer tijdens meetperiode 2 op 

maandag en dinsdag van 7:00 tot 23:00. 
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Figuur 74. Ingeschakelde armaturen maandag en dinsdag overdag van 7:00 tot 23:00. 

Het eerstvolgende figuur geeft de ingeschakelde armaturen weer tijdens meetperiode 2 op woensdag, 

donderdag en vrijdag van 7:00 tot 23:00. 
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Figuur 75. Ingeschakelde armaturen woensdag, donderdag en vrijdag overdag van 7:00 tot 23:00. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

In de volgende tabellen is de verlichtingssterkte van de vaste meters per uur per dag voor 

meetperiode 2 weergegeven. 

Tabe/45. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op maandag 9 mei 2011 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 761 meter (lux) 762 meter 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 

bank eettafel salontafel eettafel 
11:05:00 1404 1348 1002 562 
12:00:00 948 1068 597 366 
13:00:00 982 826 1137 247 
14:00:00 602 762 491 207 
15:00:00 566 736 429 187 
16:00:00 1196 1108 1939 502 
17:00:00 2022 2116 2067 110 
18:00:00 714 458 1135 68 
19:00:00 970 946 671 9 
20:00:00 684 726 424 16 
21:00:00 434 650 217 

,, 
1 

22:00:00 392 648 179 .. j_ 0 
23:00:00 8 94 12 I 0 
23:55:00 0 52 0 0 

In de tijd na 17:30 stond de lichtmeter 7965 in de slaapkamer om de horizontale verlichtingssterkte te 

meten op ooghoogte. Deze waarden zijn in Tabel44 geel gemarkeerd. 

XL 



Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel 46. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op dinsdag 10 mei 2011 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 761 meter (Lux) 762 meter 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 
bank eettafel salontafel eettafel 

00:00:00 0 50 0 0 
01 :00:00 0 54 0,7 0,4 
02 :00:00 0 52 0 0 
03:00:00 0 52 0 0 
04:00:00 0 50 0 0 
05:00:00 0 52 0 0 
06:00:00 0 52 0 ,- - 0 
07:00:00 10 70 63,9 ,· 1,6 
08:00:00 312 408 196,8 ~ 13,7 
09:00:00 1036 1220 447,9 .~ 27,8 
10:00:00 1184 1302 503,7 578,7 
11 :00:00 1104 1422 850,6 571,2 
12:00:00 1094 1186 1012,6 326,4 
13:00:00 1090 1038 1527,7 283,1 
14:00:00 1230 1394 1570,7 349,4 
15:00:00 784 1016 896,2 273 
16:00:00 1022 1098 942,2 291,3 
17:00:00 1284 1342 837,8 287,6 
18:00:00 1316 882 1381,8 201,7 
19:00:00 810 962 346,4 193,2 
20:00:00 624 738 237,8 189,2 
21:00:00 414 660 196,3 173,7 
22:00:00 398 644 186,4 170,3 
23 :00:00 18 94 13,6 16,2 
23:55:00 0 48 1,1 1 

In de tijd tot 09:15 stond de lichtmeter 7965 in de slaapkamer om de horizontale verlichtingssterkte te 

meten op ooghoogte. Deze waarden zijn in Tabel45 geel gemarkeerd. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabe/47. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op woensdag 11 mei 2011 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 761 meter (Lux) 762 meter (Lux) 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 
bank eettafel salontafel eettafel 

00:00:00 0 48 1 1 
01 :00 :00 0 46 0 1 
02 :00:00 0 46 0 1 
03 :00:00 0 46 0 0 
04:00:00 0 46 0 0 
05 :00:00 0 46 0 0 
06:00:00 0 54 34 5 
07:00:00 70 96 226 42 
08:00:00 416 458 437 175 
09:00:00 1198 1296 786 501 
10:00:00 1348 1484 778 564 
11 :00:00 1458 1630 1026 788 
12:00:00 1176 1362 898 678 
13:00:00 1008 1180 869 698 
14:00:00 780 960 720 506 
15:00:00 650 800 899 661 
16:00:00 1074 1036 723 501 
17:00:00 1788 1552 851 512 
18:00:00 610 436 987 221 
19:00:00 1302 812 748 285 
20:00:00 798 754 481 242 
21 :00:00 438 668 222 194 
22:00:00 406 664 187 167 
23:00:00 12 100 13 16 
23 :55:00 0 56 0 0 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel48. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op donderdag 12 mei 2011 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 761 meter (Lux) 762 meter (Lux) 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 
bank eettafel salontafel eettafel 

00:00:00 0 52 0 0 
01 :00:00 0 52 0 0 
02:00:00 0 52 0 0 
03:00:00 0 52 0 0 
04:00:00 0 50 0 0 
05 :00:00 0 50 1 4 
06 :00:00 0 52 0 0 
07:00:00 48 88 136 15 
08:00:00 426 470 392 135 
09:00:00 1250 1316 743 365 
10:00:00 1430 1506 831 390 
11:00:00 1492 1594 1076 408 
12:00:00 1014 1144 825 249 
13:00:00 1230 1316 1353 201 
14:00:00 1348 1592 1485 229 
15:00:00 868 964 1540 300 
16:00:00 914 938 1828 321 
17:00:00 1096 1136 1039 154 
18:00:00 1532 890 1030 104 
19:00:00 952 886 623 112 
20:00:00 472 704 298 240 
21:00:00 432 676 230 206 
22:00:00 394 662 188 173 
23:00:00 10 98 13 13 
23:55 :00 0 56 1 3 

Tabel 49. Gemeten verticale verlichtingssterkte per uur op vrijdag 13 mei 2011 voor verschillende 

meetlocaties. 

Tijd 761 meter (Lux) 762 meter (Lux) 7964 meter (Lux) 7965 meter (Lux) 
bank eettafel salontafel eettafel 

00:00:00 0 56 1 3 
01 :00:00 0 52 0 1 
02:00:00 0 52 0 1 
03 :00:00 0 52 0 1 
04:00:00 0 52 0 1 
05:00:00 0 52 0 1 
06:00:00 0 52 2 1 
07:00:00 0 56 13 9 
08:00:00 384 470 449 125 
09:00:00 1126 1296 679 390 
10:00:00 1322 1554 867 428 
10:20:00 1332 1516 930 709 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bijlage 6a. Resultaten subjectieve metingen voor meetperiode 1 

In de volgende tabellen zijn per bewoner per half uur de aanwezigheid in de woonkamer en de 

bezigheid weergegeven. Het figuur hieronder geeft de locatie van de bewoner in de woonkamer aan. 

De gekleurde stippen in de figuren onder de tabellen staan voor de verschillende dagen in de 

meetperiode. De nummers bij de stippen staan voor de tijden waarop deze zijn geobserveerd en deze 

worden in de bovenliggende tabel weergegeven. Rood staat voor maandag, groen voor dinsdag, geel 

voor woensdag, blauw voor donderdag en roze voor vrijdag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner 1 

Tabel 51. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 1 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9:00 kamer 9:00 slapen 9:00 slapen 9:00 eten (1) 

kamer kamer 
9:30 wassen 9:30 slapen 9:30 eten (1) 9:30 zitten (1) 

kamer 
1 0:00 wassen 10:00 eten/ 10:00 eten (1) 10:00 zitten (1) 

drinken (1) 
1 0:30 zitten (2) 10:30 hobby 10:30 hobby 10:30 zitten (1) 
11 :00 zitten (2) 11:00 hobby 11:00 hobby 11 :00 zitten (1) 
11 :30 zitten 11:30 hobby 11:30 hobby 11 :30 bezoek 
(rechts) 
12:00 eten (1) 12:00 hobby 12:00 hobby 12:00 zitten (2) 
12:30 eten (1) 12:30 eten (1) 12:30 eten (2) 12:30 eten (2) 
13:00 zitten (1) 13:00 eten (1) 13:00 eten (2) 13:00 eten (2) 

13:30 zitten 13:30 zitten (1) 13:30 kamer 13:30 zitten (2) 13:30 zitten (2) 
14:00 klappen en 14:00 zitten (1) 14:00 kamer 14:00 zitten (2) 
tikken 
14:30 zitten 14:30 sl@en (1) 14:30 kamer 14:30 slapen (2) 
15:00 koffie 15:00 zitten (1) 15:00 kamer 15:00 slapen (2) 
drinken 
15:30 zitten 15:30 zitten (1) 15:30 kamer 15:30 zitten (3) 
16:00 zitten 16:00 zitten (1) 16:00 kamer 16:00 zitten (3) 
16:30 zitten 16:30 zitten (1) 16:30 kamer 16:30 zitten (3) 
17:00 zitten 17:00 eten (1) 17:00 eten (2) 17:00 eten (2) 
17:30 avondeten 17:30 eten (2) 17:30 eten (2) 

18:30 eten (1) 
19:00 zitten (1) 

!I ~ ~I • l..:iL_j 

~ 3. 
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\ 

1 1 2 .. .__ 

L 
Figuur 76. Locatle van bewoner 1 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner 2 

Tabel 52. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 2 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9:00 zitten (1) 9:00 kamer 9:00 slapen (1) 9:00 kamer 
9:30 zitten_(_1) 9:30 kamer 9:30 slapen (1) 9:30 kamer 
10:00 slapen (1) 10:00 kamer 10:00 sla_pen _(_1} 10:00 kamer 
10:30 slapen (1) 10:30 kamer 10:30 slapen (1) 10:30 eten (1 )/ 

kapel 
11 :00 slapen (2) 11:00 kamer 11:00 hobby 11 :00 kapel 
11 :30 slaR_en (2l 11:30 kamer 11:30 hobby 11:30 kapel 
12:00 eten (3) 12:00 kamer 12:00 hobby 12:00 zitten (2) 
12:30 eten (3) 12:30 kamer 12:30 eten (2) 12:30 eten (2) 
13:00 slapen (3) 13:00 kamer 13:00 slapen (2) 13:00 slapen (2) 

13:30 slapen 13:30 slapen (3) 13:30 kamer 13:30 slapen(2) 13:30 slapen (2) 
(kamer) 
14:00 slapen 14:00 slapen (3) 14:00 kamer 14:00 slapen (2) 
(kamer) 
14:30 slapen 14:30 slapen (3) 14:30 kamer 14:30 slapen (2) 
(kamer) 
15:00 slapen 15:00 zitten (3) 15:00 kamer 15:00 slapen (2) 
(kamer) 
16:00 slapen 15:30 zitten (3) 15:30 kamer 15:30 slapen (2) 
(kamer) 
16:30 slapen 16:00 bezoek 16:00 zitten (1) 16:00 slapen (2) 
(kamer) (buiten) 
17:00 slapen 16:30 bezoek 16:30 zitten 16:30 slapen (2) 
(kamer) (buiten) bezoek (1) 
17:30 avondeten 17:00 eten (3) 17:00 eten (2) 17:00 eten (1) 

17:30 eten (2) 17:30 eten (1) 
18:30 zitten (4) 
19:00 zitten (4) 

0 

D 

2 
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Figuur 77. Locatie van bewoner 2 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner3 

Tabel 53. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 3 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9:00 zitten (1) 9:00 slapen 9:00 slapen 9:00 eten 

kamer kamer 
9:30 zitten (1) 9:30 eten 9:30 slapen 9:30 zitten 

kamer 
10:00 zitten (1) 1 0:00 drinken 10:00 andere 1 0:00 zitten 

woonkamer 
10:30 zitten (1) 1 0:30 lopen in 10:30 andere 1 0:30 zitten 

woonkamer woonkamer 
11 :00 zitten (1) 11 :00 lopen in 11 :00 andere 11 :00 zitten 

woonkamer woonkamer 
11 :30 zitten (1) 11 :30 lopen in 11 :30 andere 11 :30 zitten 

woonkamer woonkamer 
12:00 eten (1) 12:00 lopen in 12:00 zitten (1) 12:00 zitten 

qanq 
12:30 eten (1) 12:30 eten 12:30 eten (1) 12:30 eten 
13:00 zitten (1) 13:00 eten 13:00 eten (1) 13:00 eten 

13:30 bezoek 13:30 lopen/ 13:30 slapen 13:30 zitten (1) 13:30zitten 
zitten (2) 

14:00 bezoek 14:00 zitten (3) 14:00 zitten 14:00 zitten(1) 
14:30 slapen 14:30 slapen (3) 14:30 bezoek 14:30 zitten(1) 
15:00 slapen 15:00 bezoek (3) 15:00 zitten 15:00 bezoek (1) 
15:30 zitten 15:30 zitten (3) 15:30 lopen 15:30 zitten (2) 
16:00 zitten 16:00 zitten (3) 16:00 kamer 16:00 zitten (2) 
16:30 zitten 16:30 zitten (1) 16:30 kamer 16:30 zitten (2) 
17:00 zitten 17:00 eten (1) 17:00 eten 17:00 eten (2) 
17:30 avondeten 17:30 eten 17:30 eten (2) 

18:30 eten (1) 
19:00 zitten i1) 

0 
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2 

L 
Figuur 78. Locatie van bewoner 3 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner4 

Tabel54. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 4 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9:00 eten (1) 9:00 slapen (1) 9:00 kamer 

9:30 zitten (1) 9:30 slapen (1) 9:30 slapen (1) 9:30 zitten 
1 0:00 dokter 10:00 eten/ 10:00 slapen (1) 10:00 zitten 

drinken (1) 
1 0:30 dokter 10:30 slapen (1) 10:30 hobby 10:30 hobby 
11:00 hobby 11 :00 slapen (1) 11:00 hobby 11:00 hobby 
11:30 hobby 11 :30 zitten (1) 11:30 hobby 11:30 hobby 
12:00 eten (1) 12:00 zitten (1) 12:00 hobby 12:00 hobby 
12:30 eten (1) 12:30 eten (1) 12:30 eten (1) 12:30 eten 
13:00 zitten (1) 13:00 kamer 13:00 eten (1) 13:00 eten 

13:30 kamer 13:30 kamer 13:30 kamer 13:30 slapen 13:30 kamer 
kamer 

14:00 kam er 14:00 kamer 14:00 kamer 14:00 kamer 
14:30 kamer 14:30 kamer 14:30 kamer 14:30 kamer 
15:00 kamer 15:00 kamer 15:00 kamer 15:00 kamer 
15:30 kamer 15:30 kamer 15:30 zitten (1) 15:30 kamer 
16:00 zitten 16:00 zitten (1) 16:00 zitten (1) 16:00 kamer 
16:30 zitten 16:30 zitten (1) 16:30 zitten (2) 16:30 zitten (2) 
17:00 zitten 17:00 eten (1) 17:00 eten 17:00 eten (2) 
17:30 avondeten 17:30 eten 17:30 eten (2) 

18:30 zitten (1) 
19:00 zitten (2) 
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Figuur 79. Locatie van bewoner 4 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner 5 

Tabel 55. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 5 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9:30 kamer 9:00 eten (1) 9:00 slapen 9:00 eten (1) 

kamer 
9:30 wassen 9:30 zitten (2) 9:30 slapen 9:30 lopen 

kamer 
1 0:00 wassen 10:00 zitten (2) 10:00 eten (1) 10:00 kapel 
10:30 eten (1) 10:30 lopen 10:30 hobby 10:30 kapel 
11:00 hobby 11:00 hobby 11:00 hobby 11:00 kapel 
11:30 hobby 11:30 hobby 11:30 hobby 11:30 kapel 
12:00 eten (1) 12:00 zitten (2) 12:00 zitten (2) 12:00 zitten 
12:30 eten (1) 12:30 eten (1) 12:30 eten (3) 12:30 eten (2) 
13:00 zitten (2) 13:00 eten(1) 13:00 eten (3) 13:00 eten (2) 

13:30 lopen 13:30 zitten (2) 13:30 zitten (2) 13:30 zitten (2) 13:30 zitten (3) 
14:00 kamer 14:00 slapen 14:00 zitten (2) 14:00 zitten (2) 

kamer 
14:30 kamer 14:30 slapen 14:30 bezoek 14:30 bezoek (2) 

kamer 
15:00 zitten 15:00 zitten (2) 15:00 bezoek (2) 15:00 bezoek (2) 
15:30 zitten 15:30 zitten (2) 15:30 zitten (2) 15:30 bezoek_(1j_ 
16:00 lopen 16:00 zitten (2) 16:00 zitten (2) 16:00 zitten (2) 
16:30 kamer 16:30 zitten (2) 16:30 zitten(2) 16:30 lopen 
17:00 kamer 17:00 eten (3) 17:00 eten (1) 17:00 eten (1) 
17:30 avondeten 17:30 eten (1) 17:30 eten (1) 

18:30 zitten (2) 
19:00 zitten (2) 
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Figuur 80. Locatie van bewoner 5 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner6 

Tabel 56. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 6 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
9:30 9:00 eten (1) 9:30 ziekenhuis 9:30 ziekenhuis 
zitten/lopen val val 

woensdagmiddag woensdagmiddag 
heup gebroken heup gebroken 

9:30 9:30 lopen in 9:30 9:30 
zitten/lopen woonkamer 
1 0:00 zitten ( 1) 10:00 zitten/ 10:00 10:00 

drinken (1) 
10:30 lopen/ 1 0:30 lopen/ 10:30 10:30 
zitten (1) zitten (1) 
11:00 hobby 11:00 hobby 11:00 11:00 
11:30 hobby 11:30 hobby 11:30 11:30 
12:00 eten (2) 12:00 hobby 12:00 12:00 
12:30 eten (2) 12:30 eten (1) 12:30 12:30 
13:00 lopen 13:00 eten (1) 13:00 13:00 

13:30 zitten/ 13:30 kamer 13:30 slapen (2) 13:30 13:30 
lopen 
14:00 zitten/ 14:00 kamer 14:00 slapen (2) 14:00 14:00 
lopen 
14:30 lopen 14:30 slapen/ 14:30 kamer 14:30 14:30 

lopen/zitten (3) 
15:00 slapen 15:00 kamer 15:00 kamer 15:00 15:00 
15:30 zitten/ 15:30 lopen 15:30 kamer 15:30 15:30 
lopen 
16:00 slapen 16:00 zitten (4) 16:00 kamer 16:00 16:00 
16:30 lopen 16:30 lopen 16:30 kamer 16:30 16:30 
17:00 lopen 17:00 eten (2) 17:00 eten (1) 17:00 17:00 
17:30 17:30 eten (1) 
avondeten 

18:30 lopen 
19:00 kamer 

ó 

4 • 
L 

Figuur 81. Locatie van bewoner 6 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

De exacte bezigheid en kijkrichting per bewoner per dag wordt in de volgende tabellen weergegeven. 

Tabel 57. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op maandag 18 oktober 

2010 van 13:30 tot 17:30. 

Persoon 1 2 3 4 5 6 
lezen 
TV kijken 
slapen x x x x x x 
praten x x 
lopen x x x XX 

slaapkamer x x 
hobby 
zitten XXX XX XX XXX XX XX XX x 
divers 

hoofd naar boven x x 
hoofd recht vooruit x x xxxxx XX x x x 
hoofd naar beneden x x 

Tabel 58. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op dinsdag 19 oktober 

2010 van 09:00 tot 17:30. 

Persoon 1 2 3 4 5 6 
lezen 
TV kijken 
slapen xxxx x x x x 
praten x 
lopen x x XX 

slaapkamer XX 
hobby XX XX XXX 

zitten XX XX xxxx x xxxxx x XX x x XXX x x x 
eten x x x x x XX x x x 
wassen XX x 
bezoek 
tandarts x 

hoofd naar boven xxxxxxxx 
hoofd recht vooruit XXX XXXXXXX xxxxxxxxxx x XX x XX xxxx x x XX 

hoofd naar beneden x 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel 59. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op woensdag 20 oktober 

2010 van 09:00 tot 17:30. 

Persoon 1 2 3 4 5 6 
lezen 
TV kijken 
slapen XX xxxxx x 
I praten XXX XXXXXX 

lopen XX x x x x x 
slaapkamer XX XXX XXXXXXXXX X XX XX 

hobby XXX XX XX 

zitten x x x XX 

eten x XX x x x XX XX )(X x x 
wassen 
bezoek 
tandarts 

hoofd naar boven x XX 

hoofd recht vooruit x XX x x x )X x )C XXX XX X x x x x 
hoofd naar beneden XX xxxxx 

Tabel 60. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op donderdag 21 oktober 

2010 van 09:00 tot 17:30. 

Persoon 1 2 3 4 5 6 
lezen 
TV kijken 
slapen XX x x XXX XXX 
praten 
lopen x 
slaapkamer x XX XX XX 

hobby XX XX XX XX 

zitten xxxx x xxxx XXX 

eten XX x ~ x x x x x )( x x x 
andere kamer XXX 
bezoek x x 
tandarts 

hoofd naar boven XXX XXX 

hoofd recht vooruit XX x XXX x )( x XXX x )( x XXXXXX 

hoofd naar beneden XX x XXX I 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabe/61. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op vrijdag 22 oktober 2010 

van 09:00 tot 17:30. 

Persoon 1 2 3 4 5 6 
lezen 
TV kijken 
slapen 

I praten XX 
lopen x 
slaapkamer XX x 
hobby XXX 
zitten XX xxxx x 
eten XX XX x XX XX XX x XX x XX 

andere kamer 
bezoek x 
tandarts 
kapel XX XXX 

hoofd naar boven x 
hoofd recht vooruit XX XX X XXXXXXXXX x XX x XXX 
hoofd naar beneden XX 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bijlage 6b. Resultaten subjectieve metingen voor meetperiode 2 

In de volgende tabellen zijn per bewoner per half uur de aanwezigheid in de woonkamer en de 

bezigheid weergegeven. Het figuur hieronder geeft de locatie van de bewoner in de woonkamer aan. 

De gekleurde stippen in de figuren onder de tabellen staan voor de verschillende dagen in de 

meetperiode. De nummers bij de stippen staan voor de tijden waarop deze zijn geobserveerd en deze 

worden in de bovenliggende tabel weergegeven. Rood staat voor maandag, groen voor dinsdag, geel 

voor woensdag, blauw voor donderdag en roze voor vrijdag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner 1 

Tabel 62. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 1 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8:30 kamer 8:30 kamer 8:30 kamer 8:30 kamer 
9:00 kamer 9:00 slapen (1) 9:00 kamer 9:00 kamer 
9:30 eten (1) 9:30 slapen (1) 9:30 slapen (1) 9:30 kamer 
10:00 slapen (1) 10:00 eten (1) 10:00 slapen (1) 10:00 eten (1) 

10:30 hobby 10:30 hobby 10:30 kamer 10:30 slapen (1) 10:30 hobby 
11:00 hobby 11:00 hobby 11:00 kamer 11:00 hobby 11 :00 hobby . 
11:30 hobby 11:30 hobby 11:30 kamer 11:30 hobby 
12:00 eten (1) 12:00 hobby 12:00 eten (2) 12:00 eten {2) 
12:30 eten (1) 12:30 eten (2) 12:30 eten (2) 12:30 eten (2) 
13:00 eten (1) 13:00 zitten {2) 13:00 zitten (3) 13:00 eten (2) 
13:30 zitten (1) 13:30 zitten (3) 13:30 zitten (3) 13:30 zitten (2) 
14:00 rijden 14:00 zitten (3) 14:00 zitten (3) 14:00 zitten (2) 
wandelen 
14:30 rijden 14:30 wandelen 14:30 zitten (3) 14:30 zitten (2) 
wandelen rolstoe l 
15:00 slapen (2) 15:00 zitten (4) 15:00 zitten (3) 15:00 zitten (2) 
15:30 eten (3) 15:30 zitten (4) 15:30 zitten (3) 15:30 zitten (2) 
16:00 zitten (3) 16:00 zitten (3) 16:00 zitten (3) 16:00 slapen (2) 
16:30 zitten (3) 16:30 slapen (3) 16:30 zitten (3) 16:30 slapen (2) 
17:00 eten (4) 17:00 eten (5) 17:00 eten (4) 17:00 eten (2) 
17:30 eten (4) 17:30 eten (5) 17:30 eten (4) 17:30 eten (2) 

3 4 

2e ~e~rn 

IJ I [ Jl 
I 

[111 3 
2 I u zF. 

l-.5 .. 0 
Figuur 82. Locatie van bewoner 1 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner3 

Tabel 63. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 3 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8:30 kamer 8:30 kamer 8:30 kamer 8:30 kamer 
9:00 kamer 9:00 kamer 9:00 kamer 9:00 kamer 
9:30 eten (1) 9:30 kamer 9:30 kamer 9:30 kamer 
10:00 zitten (1) 10:00 kamer 10:00 kamer 10:00 eten (1) 

10:30 brabbelen 10:30 hobby 10:30 kamer 10:30 kamer 10:30 zitten (1) 
11 :00 brabbelen 11:00 hobby 11:00 kamer 11:00 kamer 11 :00 zitten (1) 
11 :30 brabbelen 11:30 hobby 11:30 kamer 11:30 kamer 
12:00 eten 12:00 hobby 12:00 kamer 12:00 kamer 
12:30 eten 12:30 eten (2) 12:30 kamer 12:30 kamer 
13:00 eten 13:00 eten (2) 13:00 eten (1) 13:00 kamer 
13:30 zitten 13:30 brabbelen 13:30 zitten (1) 13:30 kamer 

(2) 
14:00 zitten 14:00 brabbelen 14:00 zitten (1) 14:00 kamer 
14:30 bezoek 14:30 brabbelen 14:30 bezoek (1) 14:30 zitten (1) 
15:00 bezoek 15:00 brabbelen 15:00 zitten (1) 15:00 zitten (1) 
15:30 brabbelen 15:30 brabbelen 15:30 zitten (1) 15:30 zitten (1) 
16:00 brabbelen 16:00 brabbelen 16:00 zitten (1) 16:00 zitten (1) 
16:30 brabbelen 16:30 kamer 16:30 zitten (1) 16:30 lopen 
17:00 eten 17:00 eten (3) 17:00 eten (11 17:00 eten (1) 
17:30 eten 17:30 eten (3) 17:30 eten (1) 17:30 eten (1) 

IJ 

DD 

Figuur 83. Locatie van bewoner 3 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner4 

Tabe/64. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 4 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag 
8:30 eten (1) 
9:00 slapen (1) 
9:30 slapen (1) 
10:00 slapen (1) 

10:30 hobby 10:30 hobby 
11:00 hobby 11:00 hobby 
11:30 hobby 11:30 hob~ 
12:00 eten (1) 12:00 hobby 
12:30 eten (1) 12:30 eten (1) 
13:00 eten (1) 13:00 eten (1) 
13:30 kamer 13:30 kamer 
14:00 kamer 14:00 hobby 
14:30 kamer 14:30 hobby 
15:00 kamer 15:00 hobby 
15:30 kamer 15:30 hobby 
16:00 zitten (2) 16:00 zitten (2) 
16:30 zitten (2) 16:30 zitten (2) 
17:00 eten (3) 17:00 eten (3) 
17:30 eten (3) 17:30 eten (3) 

Woensdag 
8:30 kamer 
9:00 kamer 
9:30 kamer 
10:00 eten (1) 
10:30 slapen (1) 
11 :00 slapen (1) 
11 :30 slapen (1) 
12:00 eten (2) 
12:30 eten (2) 
13:00 kamer 
13:30 kamer 
14:00 kamer 
14:30 kamer 
15:00 kamer 
15:30 kamer 
16:00 kamer 
16:30 zitten (3) 
17:00 eten (2) 
17:30 eten (2) 

ze ze 

IJ 
3 

Donderdag Vrijdag 
8:30 eten (1) 8:30 kamer 
9:00 zitten (1) 9:00 eten (1) 
9:30 zitten (1) 9:30 slapen (1) 
10:00 zitten (1) 10:00 slapen (1) 
10:30 hobby 10:30 hobby 
11:00 hobby 11:00 hobby 
11:30 hobby 
12:00 eten (2) 
12:30 eten (2) 
13:00 kamer 
13:30 kamer 
14:00 kamer 
14:30 kamer 
15:00 zitten (2) 
15:30 zitten (2) 
16:00 zitten (2) 
16:30 zitten (2) 
17:00 eten (2) 
17:30 eten (2) 

~ ekJ D 
~ i[ Jl U!] 

t:.J ~z () 

Figuur 84. Locatie van bewoner 4 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner6 

Tabel 65. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 6 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8:30 eten (1) 8:30 wandelen 8:30 eten (1) 8:30 kamer 

rolstoel 
9:00 slapen (1) 9:00 zitten (1) 9:00 wandelen 9:00 kamer 

rolstoel 
9:30 eten (1) 9:30 zitten (1) 9:30 wandelen 9:30 eten (1) 

rolstoel 
10:00 wandelen 1 0:00 eten (2) 1 0:00 wandelen 10:00 wandelen 
rolstoel rolstoel rolstoel 

1 0:30 wandelen 10:30 wandelen 1 0:30 wandelen 1 0:30 wandelen 10:30 zitten (2) 
rolstoel rolstoel rolstoel rolstoel 
11 :00 zitten (1) 11:00 hobby 11:00 hobby 11 :00 slapen (2) 11 :00 zitten (2) 
11 :30 wandelen 11:30 hobby 11:30 hobby 11 :30 wandelen 
rolstoel rolstoel 
12:00 eten (2) 12:00 wandelen 12:00 eten (2) 12:00 eten (3) 

rolstoel 
12:30 eten (2) 12:30 eten (2) 12:30 eten (2) 12:30 eten (3) 
13:00 eten (2) 13:00 eten (2) 13:00 zitten (2) 13:00 slapen (3) 
13:30 zitten (3) 13:30 lezen (2) 13:30 kamer 13:30 wandelen 

rolstoel 
14:00 zitten (3) 14:00 hobby 14:00 wandelen 14:00 wandelen 

rolstoel rolstoel 
14:30 zitten (3) 14:30 hobby 14:30 wandelen 14:30 kamer 

rolstoel 
15:00 zitten (3) 15:00 hobby 15:00 kamer 15:00 kamer 
15:30 praten (3) 15:30 zitten (3) 15:30 kamer 15:30 woonkamer 

(1) 
16:00 zitten (3) 16:00 kamer 16:00 wandelen 16:00 woonkamer 

rolstoel (1) 
16:30 slapen (3) 16:30 wandelen 16:30 wandelen 16:30 woonkamer 

rolstoel rolstoel (1) 
17:00 eten (3) 17:00 eten (3) 17:00 eten (3) 17:00 eten (1) 
17:30 eten (3) 17:30 eten (3) 17:30 eten (3) 17:30 eten (1) 

IJ 

3 ~~ 3 • • 

~ 11: ]I 3·1 • 2 

t! w () 

Figuur 85. Locatie van bewoner 6 per dag. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bewoner 7 

Tabel 66. Resultaten van de observatie locatie en bezigheid van bewoner 7 per dag per half uur. 

Maandag Dinsdag Woensdag 
9:30 kamer 8:30 kamer 
9:00 kamer 9:00 kamer 
9:30 eten (11 9:30 kamer 
10:00 zitten (1) 10:00 eten _{1) 

10:30 zitten (1) 10:30 lezen (2) 10:30 zitten (1) 
11 :00 zitten (1) 11 :00 bezoek (2) 11 :00 lezen (1) 
11:30 kamer 11:30 lopen 11 :30 wandelen 
12:00 eten (1) 12:00 bezoek (3) 12:00 eten (2) 
12:30 eten (1) 12:30 eten (4) 12:30 eten (2) 
13:00 eten (1) 13:00 eten (4) 13:00 zitten (3) 
13:30 kamer 13:30 kamer 13:30 kamer 
14:00 kamer 14:00 hobby 14:00 kamer 
14:30 TV kijken 14:30 hobby 14:30 kamer 
(2) 
15:00 bezoek (2) 15:00 hobby 15:00 kamer 
15:30 bezoek (2) 15:30 zitten (3) 15:30 zitten (3) 
16:00 bezoek (2) 16:00 zitten (5) 16:00 zitten (3) 
16:30 bezoek (2) 16:30 lezen (6) 16:30 kamer 
17:00 eten (3) 17:00 eten (7) 17:00 eten (4) 
17:30 eten (3) 17:30 eten (7) 17:30 eten (4) 

IJ 

Figuur 86. Locatie van bewoner 7 per dag. 

LX 

Donderdag 
8:30 kamer 
9:00 kamer 
9:30 kamer 
10:00 eten (1) 
10:30 eten (1) 
11 :00 lezen (2) 
11 :30 lezen (2) 
12:00 eten (3) 
12:30 eten (3) 
13:00 lezen (3) 
13:30 kamer 
14:00 kamer 
14:30 kamer 

15:00 lopen 
15:30 lopen 
16:00 kamer 
16:30 kamer 
17:00 eten {3) 
17:30 eten (3) 

Vrijdag 
8:30 kamer 
9:00 eten (1) 
9:30 lopen 
10:00 lopen 
10:30 lopen 
11:00 lopen 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

De exacte bezigheid en kijkrichting per bewoner per dag wordt in de volgende tabellen weergegeven. 

Tabel 67. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op maandag 9 mei 2011 

van 10:30 tot 17:30. 

Persoon 1 7 ~ 3 4 5 
lezen 
TV kijken 
slapen x XX XX x XX 

praten x 
lopen x x x x 
slaapkamer x xxxx 
hobby XXX x XXX 

zitten XX x x 
divers 
eten XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
wandelen XX 
bezoek XX x 
brabbelen XXX x XXX 

hoofd naar boven XXX 
hoofd recht vooruit XX x XX x XX XXXX XX XX X X XXX XX x XX XX X XX x XX 
hoofd naar beneden x XX x XX 

Tabel 68. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op dinsdag 10 mei 2011 

van 10:30 tot 17:30. 

Persoon 1 7 3 4 6 
lezen x XXX 

TV kijken 
slapen x x XXX x 
loraten 
lopen 
rollatar/rolstoel x XX x x 
slaapkamer XX XX XX x XXX 

hobbv xxxx xxxx XX XX XXX 

zrtten x xxxx x XXX x XXX x x 
eten x XX XX x x XX x XX XX x XX XX x x XX XX 

wassen 
bezoek x x 
brabbelen xxxx 

hoofd naar boven 
hoofd recht vooruit XX XXXXXX X x x x XX X X X X X X x x xxxxxxx XX XX XX XXX XX XX 

hoofd naar beneden x XX 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel 69. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op woensdag 11 mei 2011 

van 10:30 tot 17:30. 

Persoon 1 7 3 4 6 
lezen x 
TV kijken 
slapen XX XXX 

praten 
lopen met 
rollat or/rolstoel x x XX x 
slaapkamer x XXX XXX x XXXXXXXXX XXX xxxx X XX 

hobQ}' XX 

zitten xxxxxxx x x XX xxxx x XX x 
eten x XX x x XX x x x x XX x x XX x~ 

wassen 
bezoek 
tandarts 
brabbelen XXX 

hoofd naar boven x 
hoofd recht vooruit x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx X X XX x x XXX XX 

hoofd naar beneden XX x XXX XXX x x XX 

Tabel 70. Resultaten van de observatie bezigheld van alle bewoner per half uur op donderdag 12 mei 2011 

van 10:30 tot 17:30. 

Persoon 1 7 3 4 6 
lezen XX x 
TV kil_ ken 
slapen XXX x x x 
praten 
lopen xxxx x XX 

slaapkamer XX XXX XXX xxxxxxxxxxx xxxx XX 

hobby XX XXX 

zitten xxxx XXXXXX XXX XXX 

eten x XXX x XX x x x x x XX XX X XX x: 
andere kamer XX 

bezoek 
tandarts 
buiten XX 

hoofd naar boven XXX 

hoofd recht vooruit XXX XXXX x XX x x XXXXXX X XXX XX x x 
hoofd naar beneden X XXX x XX x x x 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Tabel 71. Resultaten van de observatie bezigheid van alle bewoner per half uur op vrijdag 13 mei 2011 van 

10:30 tot 17:30. 

Persoon 1 7 3 4 6 
lezen 
TV kijken 
slapen XX 

I praten 
lopen xxxx x 
slaa_Q_kamer XXX x XXX x XX 
hobby XX XX 
zitten XX XX 
eten x x x x x 
andere kamer 
bezoek 
tandarts 
kapel 

hoofd naar boven 
hoofd recht vooruit x x X XX x XX 
hoofd naar beneden XXX 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Bijlage 7. DIALux resultaten simulaties 

In de volgende tabellen en figuren worden de resultaten van de simulaties voor meetperiode 1 en 2 

weergegeven. 

Simulatie 1 

In de volgende figuren zijn de resultaten van de eerste simulatie met alleen kunstlicht weergegeven. 

Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de ruimte af te 

lezen. 

Heighl r:J Room: 2-600 m, IJghc lo5s factor: 0 85 Values in lux. Scale 1:97 

Surface p [%) E_[lxl Emin [lx) Em.,. [lx) uO 

WOfkplane I 319 44 m 0.139 
FJoors (18) 66 217 0.00 876 I 
Ceilings (14) 70 150 11 449 I 
Walls (6) 80 167 8.98 4934 I 

Worflplane: 
Height: 0.750m 
Grid: 128 x 128 Points 
Botmdaly Zone: 0.600m 

Dluminance Ouotient (acconüng to LG1): Wals I Wcxking Plane: 0.444. Ceiling I Worláng Plane: 0 .471. 

luminaire Pans List 

No. Pieces Designation (Conec:tion Factor) • [lm] P[W) 

1 4 Fagerilull 18190 lest txT16 14W (1.000) 1200 17 0 

2 8 Fagethult 72331)..42 Pleiad Compact 285 (Surface mounted) 2xTC-OEL 1BW (1.000) 2400 390 

3 5 Fagertlull 11357 P1eidd SlD G21tl5 2xTC-TEL 18W (1.000) 2400 380 

4 1 lEDSC4 254340-21-20 GEORGIA (1 .000) 2700 69.0 

5 1 lEOSC4 254~ mAMA (1.000) 1100 23.0 

6 2 TobiasGrau FM00-2 ANNA TABLE alu pol (1 000) 790 60.0 

Total: 41380 7820 

Specific conneeled load: 12.08 W/rrf- = 3. 79 W/m"/100 lx (Ground arna : 64.74 m') 

Figuur 87. Resultaten simulatie 1. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verlichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafel. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

I I 

281 271 2~ .~04 250 160 199 273 295 289 

410 387 344 ~194 149 138 185 237 283 

476 43~)334 276 196 134 129 163 201 266 295 

492 454 3~7 280 191 128 127 157 197 270 310 

462 439 335 266 183 126 125 

1
,.,.,... 311-325 .... , ..... 1 431 

42~418 
I I " 1 

338 256 179 126 124 90 245 318 352 , 393 , 421 
I I 11 11 

459 464 439 335 270 182 125 122 194,.271 307 _367 .......A03 ....441 479 
11\4 

..., \ - -
516 46::1 4J2 Z76 109 121 119 2::10 277 ::140·~75 390 ~0 034 

"'"" 1 ~~22 ,.,273 ,;3 •19 ,;35) ",;368 525 463...-'3~8 270 184 123 

503 423 355 238 163 118 0 1m 210 209 300 323 30~ 1 0 
185 - - - - _11 303 304 

249 247 218 250 300 313 338 346 396 368 

I I I 1 1 I .. ' • I 11 , ... I I • 11. I... I ...... 

7.50 m 

6.82 

6.18 

5.31 

4.55 

3.73 
3.47 

3.15 

2.61 

1.93 
1.64 

1.29 

0.60 

u.uu 

0 .00 0.60 3.13 4.40 5 .09 5.79 6.50 7.02 7.60 8 .12 8.68 9 .22 10.00 m 

Figuur 88. Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 met de bestaande verlichting 

(alleen kunstlicht). 

In het volgende figuur wordt de verlichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de eerste 

simulatie weergegeven. 

0 .90 m 
37e 390 403 417 ~6 434 436 437 441 440 442 441; 456 463 468 '58 

38f 399 409 420 ~9 436 441 444 451 452 455 46( 463 468 470 ((10 

39" 405 412 419 ~6 434 441 449 458 461 464 46E 470 470 470 ((10 

39E 408 413 418 ~3 431 440 450 6 465 468 471 473 473 473 <173 

397 408 412 416 ~2 430 439 449 461 464 466 46(; 472 473 475 ((15 

39f 407 410 414 ~0 427 437 447 459 462 465 46E 471 472 474 ((14 

39~ 403 407 412 417 425 434 444 455 460 463 46f 468 468 468 '59 

387 397 404 411 417 425 432 439 449 453 456 46( 462 462 463 '53 

0.00 

0.00 1.80 m 

Figuur 89. Resultaten simulatie 1 meetvlak eettafel. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Simulatie 2 

De tweede simulatie werd ook uitgevoerd met alleen kunstlicht, maar met de in de praktijk 

ingeschakelde armaturen. In de volgende figuren zijn de resultaten van de tweede simulatie 

weergegeven. Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de 

ruimte af te lezen. 

Heigilt of Room. 2.600 m. Light loss factor: 0.85 Values in lwl. Scale 1 91 

Surface p[%) E.,. [lx) Emin (lx) E"_(lx) uO 

Wmkplane I 182 32 680 0.175 
Floon; (18) 66 137 0.00 859 I 
Ceilings (14) 70 100 6.73 415 I 
Walls (6) 80 120 6.31 4812 I 

Worllplane: 
He9t: 07!i0m 
Grid: 128 x 128 Points 
Boundaly Zone: 0600 m 

IUuminance auotient (according to LG7): Wals I Working Plane: 0.569. Ceiling I Wolking Plale- 0_549 

luminaire Parts list 

No. Pieces Designalion (Cooection Faccor) •[lmJ P[W] 

1 4 Fagerhult 18190 lest 1xT16 14W (1.000) 1200 17 0 

2 5 Fagerhult 72330-42 Pleiad Compact 285 (Surface mounted) 2xTC-OEL 18W (1.000) 2400 39.0 
3 2 Fagerhult 77357 Pleiad SlD G2 205 2xTC-lEL 18W (1 .000) 2400 38.0 
4 1 lEDSC4 25-434~21-20 GEORGIA (1.000) 2700 69.0 

5 1 lEDSC4 25-4343-0!Hl!i TRAMA (1 000) 1100 230 
6 2 TobiasGrau FM~2 ~ TABLE alu pol (1 _000) 190 60.0 

Total: 26900 551.0 

Specific conneeled load: 8_50 W/m' = 4.68 WA-n-f100 1x (Ground area_ SU9 m') 

Figuur 90. Resultaten simulatie 2. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verlichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafel. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

7.50 m 

2)0 a 04 15:l Q!'i 126 242 6.82 
102 174 229 124 117 109 100 171 

84 137 243 
127 219 287 236 105 75 89 87 90 101 189 

291 ::297 145 146 267 6 .18 
112 226 249 89 66 69 73 73 85 103 198 

131 63 84 105 154 206 
288 320 

105 197 264 269 217 81 61 64 66 

102 156 206 2'0 165 113 74 58 

~rer 
.;-;:;o-165 "'] 312t 43 5.31 

94 13130 87 I 11 ~ 1 333373 
130 113 62 57 71 93 117 234 

73 I 
1d~ =125=173 =239 

355 0 
155 96 92 95 93 77 55 80 4.55 

116 87 82 72 64 58 56 113 135 188 '10:.1 
56 77 84 92 287 

139 108 90 6~ 60 55 58 D 90 100 114- 138- 136 2 1 ~,1 D 5 

11 186 3.73 
51 58 51 125 _131 _155 _177 _192 I 3.47 

31 143 32 324 338 
219 246 273 303 372 379 

3.15 
211 180 197 

217 237 ~o 2.61 
227 257 0 03 41 

378 1.93 

344 1.64 

1.29 

148 145 

0.60 

0.00 

0.00 0.60 3.13 4.35 5.09 5.79 6.50 7.02 7.60 8.12 8.68 9.22 10.00 m 

Figuur 91. Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 met de bestaande verlichting in 

meetperiode 1 (alleen kunstlicht). 

In het volgende figuur wordt de verlichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de tweede 

simulatie weergegeven. 

0.90 m 
26( 274 287 299 309 316 319 320 327 327 332 34:: 356 369 379 383 

26:< 273 284 295 304 311 315 318 328 331 337 347 357 368 376 382 

261 270 279 287 295 303 309 315 325 330 337 34e 356 364 372 379 

25f 264 270 276 284 292 299 306 a 325 332 341 351 359 368 376 

2~ 254 258 262 269 277 284 294 307 313 321 33( 339 349 360 369 

230::. 241 244 247 251 259 269 280 295 302 309 31E 328 339 350 361 

22:< 227 229 231 234 242 253 265 281 290 297 30!!: 316 326 338 350 

20!; 213 216 219 223 231 240 251 268 277 285 29:: 303 314 326 339 

0 .00 
I I 
0.00 1.80 m 

Figuur 92. Resultaten simulatie 2 meetvlak eettafel. 
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Simulatie 3 

In de volgende figuren worden de resultaten van de derde simulatie, kunstlicht (zoals in simulatie 2) 

gecombineerd met daglicht weergegeven. Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de 

gelijkmatigheid van het licht in de ruimte af te lezen. 

Height of Room: 2_600 m , Light loss factor: Q_85 Values in LlllC, Sc ale 1:97 

Surface p [%] E.., [lx] E.";. [lxJ E",.,. [lxJ u() 

Workplane I 1800 244 1.4737 0_1~ 

Floors (18) 66 1508 o_oo 18957 I 
Ceifings (f4, 70 835 42 2262 I 

Walls (6) 80 1134 53 19676 I 

Wortplane: 
Height: 0 750m 
Giid. 128 x 128 Points 
Boundary zone- 0600m 

llluminance Ouotiant (accoofmg lo LG7): Walls f Werking Plane: ()_507, Ceiling I Wcxking Plane 0_463_ 

Luminaire Pmts Ust 

No_ Pieces Designation (Cooection factor) ct [mJ P[WJ 

1 4 fagerhul18190 lest 1xT16 14W (UOO) 1200 17_0 
2 5 Fagethul 7233~2 Pleiad Compact 285 (St.face mounted) 2xTC-DEL 18W (1JIC!O) 2400 39_0 

3 2 Fagethui7135T flle.iad SLO G2 205 2xTC-TEL 18W (1 .000) 2400 38_0 
4 1 LEOSC4 25-4340-21-21l GEORGIA (UOO) 2700 69_0 

5 1 LEOSC4 25-4343-{)5-05 TRAMA (1.000) 1100 23.0 
6 2 TobtasGfau FM00-2 ANNA TABlE a1u pol (1 000) 790 60_0 

Total: 26980 551_0 

Specific connected lead: 8 50 W/rrr' = 0_47 WJrn'/100 bc: (Ground area· GU9 m") 

Figuur 93. Resultaten simulatie 3. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verlichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafel. 
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779 
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1586 

"1666 

4268 

13505 

c 
643 681 555 476 491 El 827- 1235- 10782 13490. 

El 11 ~ 11 
44Q 511 504 432 434 882 ~ 12952 

" 11 429 444 460 415 424 858 11048 = 1336=12636 

357 372 386 379 432 628 932 109f 1266 6815 f..J 
349 354 372 376 D ~~8 8'51 --971""""1 18~ D 7288 

372 303 356 341 728 888 101.:. 1011 

jl;;;=;r=;=~=;;;-------l,l77 1 919 926 

0 .00 0.60 3.13 

69 

979 

908 

678 

778 

828 

636 

860 

917 

910 

709 

889 

879 

US 
815 

851 

905 932 1212 1299 

~ ~ 1253 
90~ ~ 1302 0 

l"'i"'===''====:R4 

428 

421 

1385] 359 11 
5919 

1J 9r J 8493 c 
2174 

4.35 5.09 5 .79 6.50 7 02 7.60 8 .12 8.68 9 .22 

7.50 m 

6.82 

6.18 

5 .31 

4.55 

3.73 
3.47 

3.15 

2.61 

1.93 

1.64 

1.29 

0.60 

0.00 

10.00 m 

Figuur 94. Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 met de bestaande verlichting in 

meetperiode 1 (kunstlicht en daglicht). 

In het volgende figuur wordt de verlichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de derde 

simulatie weergegeven. 

0.90 m 
1029 1042 1060 1068 1105 1105 1116 1108 1246 1242 1250 1262 1332 1342 1354 1357 

1032 1041 1056 1062 1099 1099 1111 1105 1246 1248 1256 1265 1334 1342 1354 1358 

1033 1039 1051 1055 1090 1090 1104 1105 1246 1249 1257 1266 1332 1339 1347 1353 

1027 1031 1041 1043 1079 1078 1091 1095 , 1239 1 1244 1253 1261 1328 1335 1344 1352 

1016 1021 1029 1029 1079 1078 1091 1100 1297 1302 1310 1319 1442 1463 1463 1473 

1005 1008 1015 1014 1060 1060 1076 1086 1285 1292 1298 1308 1431 1442 1464 "1465 

99:: 994 1000 996 1042 1043 •1059 1068 1272 1276 1287 1295 1419 1429 1441 1454 

QSC 981 987 984 1032 1032 1049 1057 1261 1266 1275 1283 1406 1417 1429 1442 

0.00 

0.00 1.80 m 

Figuur 95. Resultaten slmuiatie 3 meetvlak eettafel. 
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Simulatie 4 

In de volgende figuren worden de resultaten van de vierde simulatie, alleen kunstlicht in meetperiode 

2, weergegeven met de instelling 1 00% met kleurtemperatuur 6500K (zonder gebruik van de 

downlighters) . Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de 

ruimte af te lezen. 

Heiglit of Room 2.600 m. light loss fador: 0.85 Values in Lux, Scale 1 :97 

Surface p (%] E.., [bc] E min [lx] E.".. (lxl uO 

Worlqllane I 585 62 1m 0.105 
F1oors (18) 66 373 0.00 938 I 

Ceilings (14) 70 6'l7 f3 2800 I 
Walls(6) 80 325 13 5259 I 

Wonplane: 
Heigilt 0.150m 
Gcid: 128 x 128 Points 
Boundary Zone: 0.600 m 

Uluminance Cluotient (acconfing to LG7): Walls I WOI!ting Plane· 0.505. Ceing I W11111ilg Plaoe 072. 

Luminaire Parts List 

No. Pieces Designation (Com!ction Factor) cl> [rn] P [W] 

1 " Fagem..t 18190 Zest 1x T16 14-W (1.000) 1200 17.0 
2 1 LEDSC4 25-4340-21-20 GEORGIA (1_000) 2700 69.0 
3 1 LEDSC4 25-4343-05-05 TRAMA (1 .000) 1100 23.0 

4 2 TobiasG.au Ft.I00-2 ANNA TABLE alu pol (1 .000) 790 60.0 
5 12 WAlDMANN 013595000 arnadea - 2x54 C (1.000) 4250 119.0 

Tatal. 61180 1708.0 

Specific connected load: 26.38 W/~ = 4 .51 W/nW100 lx (Ground :lll!a· 64 74. mZ) 

Figuur 96. Resultaten simulatie 4. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verl ichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafel. 
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7.50 IT 

75 98 107 a 81;1 787 724 637 6.82 

76 98 102 136 307 385 594 762 916 ~0;1~64 764~01 
76 103 153 183 297 408 6 16ilg12 111 oo3~oo8 59ilg37 22 6.18 

77 103 106 151 181 295 412 613 815 1019 1030 982 861 633 

83 104 106 152 195 294 412 18 

GiJ 5.31 
101 114 163 194 294 412 

113 119 118 163 190 282 403 11 

131 125 123 167 322 613 784 
4.55 

238 967 855 847 

125 130 167 186 225 D 615 - 757 -948-953~75 D 
212 168 125 175 186 

1 n 111 
225 632 7 46 935 92:1 854 3.73 

Rn1 :11 _ _111 612 3.47 

514 687 785 998 981 894 672 546 3.15 

532 710 905• 1088 1 • •rr• 817 599 

985 1268~0~509 
871 

2.61 
620 755 602 

688 
780 1020 ~--~ 774] 1.93 

657 1.64 801 ,1~ ~ 0~·2<& ;~6 
646 1001 1182 12==760 637 1.29 ~ 894 

620 797 1051 1250 1248 1055 638 
882 

0.60 

0.00 

0.00 0.60 3.13 4.40 5.09 5.79 6.50 7.02 7.60 8.12 8.68 9.22 10.00 m 

Figuur 97. Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 zonder bestaande verlichting met 

de instelling 100% kleurtemperatuur 6500K in meetperiode 2 (alleen kunstlicht). 

In het volgende figuur wordt de verlichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de derde 

simulatie weergegeven. 

0.90 m 

'366 1390 1408 1401 1352 1311 1169 1104 

" 384 ·t~8 "14.20 "14"18 "13.20 "1"18.2 

'409 1433 1452 1443 1394 1351 1206 113ï 

'406 1430 1449 1440 1390 1347 1202 1133 

0.00 

0.00 1.80 m 

Figuur 98. Resultaten simulatie 4 meetvlak eettafel. 
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Simulatie 5 

In de volgende figuren worden de resultaten van de vijfde simulatie, alleen kunstlicht in meetperiode 2, 

weergegeven met de instelling 30% met kleurtemperatuur 2700K (zonder gebruik van de 

downlighters). Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de 

ruimte af te lezen. 

Heigll: of Roem: L.600 rr , liglt loss fa<:tor: 0.65 Value:; in LIJ)(, Scale 1:97 

Surface p "%1 ::.", (lx" E";" rtxl E",.." rtxl uO 

VliO!kpane I 211 26 595 0.120 
Fbors (18) Go; 

""'" 
0.00 691 I 

Cetlf19S ( 14) f'J Zl4 ö.IJ!:I 10., I 
W:Jic(6) SJ 134 6.84 49•6 I 

Wofkplane: 
~: 0.7Wm 
::;m- 1~ Y 118 P nirt,; 
3cundar)' Zone: 0.600m 

llluminaoce Quotierr. (t~e.co-ding to LG7): Wals / W~ Plane: J.!iOO. ::eiling I 'Noàing Plane: 1JJJ1 . 

lumlnalre Pans list 

Nn PiP.«-I'!!: IM!;ignatîmt (C:l!IIR"Jinr Fartnr) 41 [hl) P[VI) 

1 I. f a:JI!f"hult 18190 Zes1 1xl1E 14W i1 .000) 120(] 170 
2 . LEDSC4 25-434)-21-20 CEOOW. (1.COO) 2700 69.0 

3 • LEDSC4 25-4343-05-05 lRANA (1.000) 1100 230 
4 2 - obiësGr;au n.tC0-2 ANfi&, TJIOU::: a u pol (1.000) 790 GOO 
5 12 WALDfAAN~ )13595000 amaiea - 2x54 c (tooo:. 1335 1f90 

To:at 2~200 17080 

Sp9:ifc conr9Cted o:;d: 26_38 W/rn" = 1215 W/~100 lx (Ground at&a: E-i.7JI rn") 

Figuur 99. Resultaten simulatie 5. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verlichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafel. 
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7.50 m 

35 4ó 46 52 ~9 --224 253 179 ~20 308 309 302 28:' 283 274 275 297 6.82 

35 36 4ó 48 6~126 137 157 226 277 3132319~13(10(95~70~50 
38 38 48 49 66 72 88 118 156 225 1273 11321 11342 43 41 29 89 42 6 .18 

37 40 49 49 64 73 78 112 153 215 264 319 346 353 353 342 299 244 

41 42 50 50 65 

61 52 ~ 55 68 

72 58 58 57 69 

95 74 66 6' 70 

74 105 139 187 , 62 318 346-:369--:361 322 "'288 
11 11 I 11 

74 102 135 161 260 326 356 361 371 368 342 3201 

73 99 131 164 52 17 46 - 52_ 64_ 71 76 14 

75 93 131 197 250 305 334 339 348 373 408 526 

274 213 

280 216 

5.31 

4.55 

3.73 
3.47 

3.15 

2.61 

1.93 

1.64 

1.29 

0.60 

0.00 

o.oc 0 .60 3.13 4.40 5.09 5.79 6.50 7.02 7.60 8 .12 8 .68 9.22 10.00 m 

Figuur 100. Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 zonder bestaande verlichting 

met de instelling 30% kleurtemperatuur 2700K in meetperiode 2 (alleen kunstlicht). 

In het volgende figuur wordt de verl ichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de tweede 

simulatie weergegeven. 

0.90 m 
446 446 4ó3 4ó3 482 462 460 460 447 447 434 434 389 389 369 370 

446 446 4ó3 4ó3 482 462 460 460 447 447 434 434 389 389 369 369 

4ó2 4ó2 460 460 488 468 466 466 4ó2 4ó2 438 438 393 393 372 372 

4ó2 4ó2 460 460 488 468 466 466 ~ 4ó2 438 438 393 393 372 372 

4ó9 4ó9 467 467 475 475 472 472 4ó9 4ó9 446 446 399 399 378 378 

4ó9 4ó9 467 467 475 475 472 472 4ó9 4ó9 446 446 399 399 378 378 

4ó8 4ó8 466 466 474 474 471 471 4ó8 4ó8 444 444 397 397 376 376 

4ó8 4ó8 466 466 474 474 471 471 4ó8 4ó8 444 444 397 397 376 376 

0.00 

0.00 1.80 m 

Figuur 101. Resultaten simulatie 5 meetvlak eettafel. 
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Simulatie 6 

In de volgende figuren worden de resultaten van de zesde simulatie weergegeven met kunstlicht bij 

100% met kleurtemperatuur 6500K (zonder gebruik van de downlighters) gecombineerd met daglicht. 

Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de ruimte af te 

lezen. 

Height of Room: 2.600 m. light loss factor: 0.85 Values in Lux, Scaf.e 1:97 

Surface p [%) E ll'll [lx] Emin [lx] E fTUIJ( [lx) uO 

Wotkplane I 1160 266 1024.1 0.230 

Floors (18) 66 1169 0.00 37681 I 
Ceilings (14) 70 1154 49 3806 I 

WaUs (6) 80 10~1 61 25197 I 

WGrkplane: 
Height: 0750m 
Grid: 12"8 x 128 Points 
Boo.ndaty Zone: 0.60C m 

IOuminance Ouotient (accoofing t.o LG7): Walls I Working Plane: 0.684, CeiJing I WoriÓJlg Plane: 0.995. 

Luminaire Pa rts List 

No. Pieces Designëlbon (Cmedïon Factor) .., pm] P[WJ 

1 4 fagedrult 16190 Zest 1xT1614W (1.000) 1200 17.0 

2 1 LEDSC4 :25-4346-21-20 GEORGIA (1.000) 2700 69.0 

3 1 LEDSG4 25-4~5 TRAMA (1.0il0) 1100 23.0 

4 2 TobiasGrau FM00-2 ANNA TABLE alu pol (1.000) 790 60.0 

!i 12 WALDMANN 013596000 amadea- 2x54 C (1.000) 4250 119.0 

Tdal: 61180 1708.0 

Specific cOflllected load: 26 38 W/mt = 2.27 W/m2!100 lx (Ground area: 6.4.74 m2} 

Figuur 102. Resultaten simulatie 6. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verlichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafeL 
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7.50 n 

1027 896 
6E1 ~ 1415 1888 2502 6.82 

862 775 527 626 922 1095 1424 1566~088~840 
685 668 595 470 632 940 E 1151 E 1481. 162o 192 984 6.18 

558 528 500 487 629 938 1147 1517 1682 2235 2884 
547 563 5:<8 484 572 6!:8 

CEl 5.31 
'163 469 477 554 6:<0 

'160 '161 4:<6 '165 542 617 126 

366 381 408 408 484 879 1052 1'164 1523 4.55 
1719 

371 384 372 415 
4620 1009 = 1327....,.1416 'Fi1 D 

379 323 295 381 433 971 1283 13f8 1269 3.73 

907 - w 1011 3.47 
- 3.15 771 1038 1294 1346 1330 1056 

739 1127 , 1469 !;! e:1342 1309 
2.61 

1102 1237 1566 15 16 1465 1'162 
97 

986 1153 1410] 1.93 
11 

965 1165 1494 1.64 

1020 1265 2226 1.29 
1028 1269 2356 

V 0.60 

0.00 

0 .00 0.60 3.13 4.40 5.09 5.79 6.50 7.J2 7.60 8.12 8.68 9.22 10.00 m 

Figuur 103 Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 zonder bestaande verlichting met 

de instelling 100% kleurtemperatuur 6500K in meetperiode 2 (gecombineerd kunstlicht en daglicht). 

In het volgende figuur wordt de verlichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de tweede 

simulatie weergegeven. 

0 .90 m 
1863 1863 1877 1877 1911 1911 1904 1904 1880 1880 1849 1849 1815 1815 1770 1770 ----

1863 1863 1877 1877 1911 1911 •1904 1904 1880 1880 1849 1849 1815 1815 1770 1770 ----
1882 1882 1895 1895 1926 1926 1919 1919 1896 1896 1865 1865 1824 1824 1778 1778 

1882 1882 1895 1895 1926 1926 1919 1919 11896 , 1896 1865 1865 1824 1824 1778 1778 

1881 1881 1900 1900 1939 1939 1929 1929 1926 1926 1895 1895 1893 1893 1841 1841 - ---

1881 1881 1900 1900 1939 1939 1929 1929 1926 1926 1895 1895 1893 1893 1841 1841 -- --
1881 1881 1000 1000 1038 1038 1028 1028 1027 1027 1805 1805 1802 1802 18'10 18'10 

1881 1881 1900 1900 1938 1938 1928 1928 1927 1927 1895 1895 1892 1892 1840 1840 

0.00 

0.00 1.80 m 

Figuur 104. Resultaten simulatie 6 meetvlak eettafel. 
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Simulatie 7 

In de volgende figuren worden de resultaten van de zesde simulatie weergegeven met kunstlicht bij 

30% met kleurtemperatuur 2700K (zonder gebruik van de downlighters) gecombineerd met daglicht. 

Hierin zijn de gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de ruimte af te 

lezen. 

Height ofRo.om: 2.600 m, Light k>ss factoc 0.85 Values in LIIX, ScaJe 1·97 

Surface p [%] Eav [lx] E... .. [lx] E....,. [tx] uO 

Wofkplane I 813 224 9978 0275 
Floors (18) 66 1567 0.00 37396 I 

Ceüings (14) 70 n2 47 2192 I 
Walls (6) 80 885 51 24749 I 

Workplane; 
Hei!jlt: 0.750 m 
Grid: 128 x 128 Points 
B«tndary Zone-: 0 60() m 

U luminanee Quotient {according to LG7): Walls I Wortang Plane: 0 .786, Cedifls I Working ptane· () 94~. 

Luminaire Parls List 

No. Pieces Desiognation (aJrrectian Factor) ~ [lm] P[W] 

1 4 fagerhult 18190 lest 1xT16 14W {1.000) 1200 17.0 
2 1 lEDSC4 25-434.0-21-20 GEORGJA (1.000) 2700 69 0 
3 1 lEDSC4 25-4-343-05-Q!i TR.AMA (1 .000) 1100 23 0 
4 2 TobiasGrau FM00-2 ANNA TABLE aJu pol (1.000) 790 60 .0 

5 12 WALDMANN D13595000 amadea - 2x54 C (1 000) 1335 119 0 

Total: 26200 1708 .0 

Specitic coonected load: 26.38 W/~ = 3.25 W/m2/100 lx (Ground area : 64. 7411'f) 

Figuur 105. Resultaten simulatie 7. 

In het volgende figuur zijn de waarden van de verl ichtingssterkte in de ruimte weergegeven. De rood 

omlijnde meetwaarde links in de ruimte is in de keuken en de rood omlijnde meetwaarde rechts is 

boven de salontafel. 
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7.50 m 

952 811 928 1062 2095 6.82 

826 734 440 :550 610 745 814~80 1171 ~531 
649 597 432 :559 16o611774iiE856?fo21'11238 6821 6 .18 

542 523 481 406 411 421 :550 611 753 854 

542 523 481 :'17A 411 421 

375 nEl 5.31 
375 378 383 374 

382 378 361 371 370 365 

336 336 324 330 368 744 4 .55 
329 

328 330 312 323 316 

0.i~-·i77-712-867l 0 """ 
331 292 257 302 293 511 570 709 795 755 3.73 

66 1 !k:: 11 709 686 3.47 

::1 .15 466 0 '19 002 088 7'10 707 902 956 

503 618 
2 .61 

557 642 

648 643 
1.93 

651 657 1.64 

688 741 1.29 1858 
71? 742 

0.60 

0.00 

0.00 0 .60 3.13 4.40 5.09 5.79 6.50 7.02 7.60 8 .12 8 .68 9 .22 10.00 m 

Figuur 106. Gesimuleerde verlichtingssterkte in de woonkamer in baan 2 zonder bestaande verlichting 

met de instelling 30% kleurtemperatuur 2700K in meetperiode 2 (gecombineerd kunstlicht en daglicht). 

In het volgende figuur wordt de verlichtingssterkte op het meetvlak van de eettafel van de tweede 

simulatie weergegeven. 

0 .90 m 
965 965 965 965 9E8 988 988 988 ' 035 1035 1035 1035 1043 1043 1043 10.:(3 

965 965 965 965 9E8 988 988 988 ' 035 1035 1035 1035 1043 1043 1043 10.:(3 

965 965 965 965 9E8 988 988 988 ' 035 1035 1035 1035 1043 1043 1043 10.:(3 

965 965 965 965 9E8 988 988 988 1:31035 1035 1035 1043 1043 1043 10.:(3 

971 971 971 971 1001 1001 1001 1001 ' 063 1063 1063 1063 1101 1101 1101 11(1 --------

971 971 971 971 1001 1001 1001 1001 '063 1063 1063 1063 1101 1101 1101 11(1 --------

971 971 971 971 1001 1001 1001 1001 ' 063 1063 1063 1063 1101 1101 1101 11(1 --------
971 971 971 971 1001 1001 1001 1001 ' 063 1063 1063 1063 1101 1101 1101 11(1 --------

0.00 

0 .00 1.80 m 

Figuur 107. Resultaten simulatie 7 meetvlak eettafel. 
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Bijlage 8. Vergelijkingen meetwaarden. 

In het volgende figuur worden de waarden van de horizontale verlichtingssterkte overdag op een 

zonnige dag en bewolkte dag en van de avondmeting weergegeven voor meetperiode 1. 

Handmetingen horizontale verlichtingssterkte in meetperiode 1 

10000 

>< 1000 

:ê. 
~ o DG1-M1 (bewolkt) ... 
.!! Wl DG3-M1 (erg zonnig) Cll 100 Cll 
Cl •AM-M1 c 
.E 
-~ ;: 
Cl) 

10 > 

6 (eettafel) 7 (salontafel) 12 13 14 

Me · nlen 

Figuur 108. De horizontale verlichtingssterkte van handmetingen in meetperiode 1. 

In het volgende figuur worden de waarden van de horizontale verlichtingssterkte overdag met de 

verlichtingsinstelling 1 (1 00% met kleurtemperatuur 6500K) en de verlichtingsinstelling 2 (30% met 

kleurtemperatuur 2700K) en van de avondmeting (30% met kleurtemperatuur 2700K) weergegeven 

voor meetperiode 2. 
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1600 

1400 

)( 1200 

:S. 
~ 1000 
... 
s rn 800 rn 
Cl 
1: 

E 600 
.!:! 
~ 
Ql 

400 > 

200 

0 

Handmetingen horizontale verlichtingssterkte in meetperiode 2 

6 (eettafel) 7 (salontafel) 12 

Meetpunten 

13 14 

o DG4-M2 (1 00% 6500K) 

o DG6-M2 (30% 2700K) 

• AM-M2 (30% 2700K) 

Figuur 109. De horizontale verlichtingssterkte van handmetingen in meetperiode 2. 

In het volgende figuur worden de waarden van de horizontale verlichtingssterkte van de 

avondmetingen (alleen kunstverlichting) van beide meetperioden weergegeven. 

600 

500 

)( 
:::s 
:::::. 400 
~ ... s 
:g 300 
Cl 
.5 
E 
.!:! 200 

i 
> 

100 

0 

r-· 

f--

-

Verlichtingssterkte horizontaal avondmetingen van beide 
meetperioden 

--·-------·-··------ -------
-

,....---

,.....--

I r-n I I[] 
6 (eettafel) 7 (salontafel) 12 13 14 

Meetpunten 

Figuur 110. De horizontale verlichtingssterkte van de avondmetingen van meetperiode 1 en 2. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

In het volgende figuur worden de waarden van de verticale verlichtingssterkte op het oog met 

kijkrichting recht vooruit overdag op een zonnige dag en bewolkte dag en van de avondmeting 

weergegeven voor meetperiode 1. 

10000 

"i( 1000 
g 
~ ... 
~ 
UI 100 
Cl 
c 
E 
.~ 
't: 
41 10 > 

Verlichtingssterkte handmeting (verticaal) kijkrichting recht vooruit 

8 bank (IA:loruit) 9 stoel (IA:lOruit) 10 fauteuil 
(IA:lOruit) 

Meetpunten 

11 keuken 
(IA:loruit) 

I o DG1-M1 (bewolkt) 

DG3-M1 (wel zon) 

1 I•AM-M1 

Figuur 111. De verticale verlichtingssterkte van handmetingen in meetperiode 1. 

In het volgende figuur worden de waarden van de verticale verlichtingssterkte op het oog met 

kijkrichting recht vooruit overdag met verlichtingsinstelling 1 (1 00% met kleurtemperatuur 6500K) en 

verlichtingsinstelling 2 (30% met kleurtemperatuur 2700K) en van de avondmeting (30% met 

kleurtemperatuur 2700K) weergegeven voor meetperiode 2. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

Verlichtingssterkte handmetingen (verticaal) kijkrichting recht vooruit 
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Figuur 112. De verticale verlichtingssterkte van handmetingen In meetperiode 2. 

In het volgende figuur worden de waarden van de verticale verlichtingssterkte op het oog van de 

avondmetingen (alleen kunstverlichting) van beide meetperioden weergegeven. 
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Figuur 113. De verticale verlichtingssterkte van avondmetingen van meetperiode 1 en 2. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 

In het volgende figuur worden de waarden van de verticale verl ichtingssterkte op het oog (vaste, 

geplaatste meters) overdag van 8:00 tot 21 :15 van beide meetperioden weergegeven . 
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Figuur 114. De verticale verlichtingssterkte van vast, geplaatste lichtmeters in meetperiode 1 en 2 voor 

donderdag 21 oktober 2010. 

In het volgende figuur worden de waarden van de verticale verlichtingssterkte op het oog van de 

avondmetingen (alleen kunstverlichting) van beide meetperioden met kijkrichting naar boven en naar 

beneden weergegeven. 
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Een onderzoek naar geschikte verlichting in een woonzorghuis voor ouderen met dementie 
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Figuur 115. De verticale verlichtingssterkte van handmetingen op meetlocatie bank en stoel met 

verschillende kijkrichtingen in meetperiode 1 en 2. 
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