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FIGURE 5–1. Duane’s standard curve of accommodation 
in diopters in relation to age. A, lowest values; B, average 
values; C, highest values. (From Duane A: Studies in 
monocular and binocolar accommodation with their 
clinical applications. By Moses Am Ophthalmol 5:865, 

1922.) 
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Meer licht?? 

De oudere mens het visueel systeem  

- Door vergeling van hoornvlies minder kleur en vooral minder blauw 
 

- Tragere werking spiertjes / lens / neurotransmitters / hersen verwerking 
 

- Beschadiging hoornvlies (krasjes) / vermindering pupil grootte / glaucoom 
  

- Staar / aberaties / macula degeneratie / diabetische retinopathie 
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Ja  &  Nee 

Ja, maar met beleid: 
-    Totaal spectrum, maar niet in de avond 
- Indirect / diffuus licht, maar voorzichtig met spiegelende en te veel licht op het plafond 
- Plaatse aanvullend licht, maar pas op te veel contrast tussen lichtplek en omgeving 
- Juiste verhouding van licht in het horizontale én verticale vlak 

Nee, Veel licht geeft: 
- verstrooiing op het hoornvlies (vergelijkbaar met een vieze autoruit) 
- overstraling; informatie is niet meer te lezen / waar te nemen 
- dat nachtblindheid wordt vergroot 

Remedie: 
-    goede bril / lensen (beeldschermwerkbril, leesbril etc.) 
- goede verhouding diffuus en gericht licht 
- borg kijkrichting beeldschermen onder de horizontaal 
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Foute 
Verlichting 
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Goede verlichting 
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Vragen ?? 
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