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Inleiding: Meer en meer wensen bedrijven de verlichting in hun kantoren te vernieuwen 

en over te stappen op led-verlichting. Hierbij is het belangrijk dat de ergonoom of de 

arbeidshygiënist een juist advies kan geven. Met welke norm dient men bij dit advies 

rekening te houden en hoe kan men een bestaande of vernieuwde situatie evalueren en 

toetsen aan deze norm. (NEN-EN 12464-1) 

Aan de hand van een concrete vraag van een klant, werd nagegaan of het vervangen van 

TL-lampen door LED lampen een verbetering vormt. 

 

Methoden en technieken:  
Volgende methoden en technieken worden gebruikt: 

1. RIE Checklijst 

2. Leidraad verlichtingsmetingen toepassen bij het uitvoeren van de metingen 

3. In kaart brengen van de resultaten van de verlichtingsmetingen (bv. map@work) 

4. Formulering advies aan werkgever 

Resultaten:  

Door gebruik te maken van een luxmeter en een luminantiemeter werden volgende 

metingen uitgevoerd ten einde de: 

1. verlichtingsterkte en de gelijkmatigheid  

2. luminantieverhoudingen en de gelijkmatigheid te kennen van de verlichting met 

TL-lampen en deze met LED lampen. De werkgever wenste uit economische 

overwegingen de huidige armaturen te bewaren. Er werd een proefopstelling gemaakt 

om deze metingen te kunnen uitvoeren en de huidige met voorgestelde toekomstige 

situatie met elkaar te vergelijken. 

De meetresultaten werden in kaart gebracht (gevisualiseerd) a.d.h.v. map@ work. 

Tevens werden de technische gegevens van beide lampen met elkaar  vergeleken. 

Conclusie: Op volgende vragen werd een antwoord geformuleerd: 

1. Zijn de huidige armaturen geschikt voor LED verlichting?  

2. Voldoet de nieuwe opstelling aan NEN EN 12464 – 1? 

3. Kunnen de huidige dimmers  aan de raamkanten nog gebruikt worden met de LED 

 verlichting. Welke alternatieven zijn mogelijk?  

4. Zijn er andere energiebesparende types verlichting mogelijk als alternatief voor 

 LED verlichting zodat de huidige armaturen bewaard kunnen blijven? 


