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Nederlandse Samenvatting 

De groeiende belangstelling voor helder kunstlicht als middel tegen de negatieve 
effecten van toegenomen mobiliteit (met name jet lag) en de zich uitbreidende 24/7 
maatschappij (met name nacht- en ploegendiensten) maakt een grondig en 
fundamenteel begrip van de effecten van licht noodzakelijk. De hoofdvraag van dit 
proefschrift is hoe de toediening van fel licht de fysiologie en de psychologie van de 
mens beïnvloedt. Om deze vraagstelling te beantwoorden zijn verschillende studies 
uitgevoerd en de resultaten ervan worden hieronder samengevat.   

In Hoofdstuk 2 wordt de mogelijkheid van lichtinvloeden buiten de ogen om bij 
de mens onderzocht. Hiervoor hebben wij de effecten van fel “oculair” licht op het 
hele oog met de effecten van fel licht in de knieholte in de nacht vergeleken. In een 
eerdere studie was door Amerikaanse onderzoekers namelijk geconcludeerd dat 
lichttoediening in de knieholte in staat was om “circadiane ritmen”, d.w.z. biologische 
ritmen met een periode van ongeveer 24 uur, te verschuiven. Uit onze resultaten blijkt 
dat alleen fel oculair licht acute effecten (met name onderdrukking van melatonine, 
verhoogde lichaamstemperatuur en verminderde slaperigheid) en faseverschuivende 
effecten  (met name een vertraging van het lichaamstemperatuur- en melatonineritme) 
in de circadiane fysiologie van de mens veroorzaakt. Licht in de knieholte doet niets. 

In hoofdstuk 3 hebben wij de onderdrukking van slaperigheid door fel licht als 
gevolg van de golflengte onderzocht. Wij hebben de vermindering van slaperigheid en 
de onderdrukking van melatonine in twee groepen proefpersonen vergeleken, die 
tijdens de nacht hetzij onder blauw hetzij onder rood licht wakker moesten blijven. De 
mate van melatonine onderdrukking en reductie van slaperigheid blijken inderdaad 
afhankelijk zijn van de golflengte van het licht. Blauw licht veroorzaakte de grootste 
onderdrukking van melatonine en de grootste reductie van subjectieve slaperigheid. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de rol van een nieuw – voor blauw licht gevoelig – 
zintuig in het netvlies, de melanopsine-houdende gangliuoncellen.  

Hoofdstuk 2 en 3 laten dus duidelijk zien dat de verminderde slaperigheid tijdens 
de nacht gepaard gaat met de onderdrukking van endogeen melatonine. Men zou 
daarom kunnen verwachten, dat de activerende effecten van licht gekoppeld zijn aan 
het vóórkomen van melatonine en daarom afhankelijk zijn van de tijd van de dag. In 
Hoofdstuk 4 wordt bestudeerd in hoeverre de effecten van fel licht afhangen van de 
tijd van de dag. Daarvoor zijn de effecten van fel licht op fysiologische 
(lichaamstemperatuur, hartslag, melatonine en cortisol) en psychologische factoren 
(subjectieve slaperigheid, vermoeidheid en alertheid) overdag en ’s nachts met elkaar 



vergeleken. Het blijkt dat fel licht ‘s nachts, maar niet overdag de hartslag en 
lichaamstemperatuur verhoogt. Er werd geen effect van fel licht op cortisol gevonden. 
De effecten van fel licht op de psychologische variabelen waren onafhankelijk van de 
tijd van de dag. Fel licht verminderde ‘s nachts en overdag slaperigheid en 
vermoeidheid significant en in dezelfde mate. Blijkbaar beïnvloedt fel licht alertheid 
bij de mens via een ander mechanisme dan via de onderdrukking van het 
lichaamseigen melatonine en/of de verhoging van lichaamstemperatuur. 

In hoofdstuk 5 hebben wij de vraagstelling naar de verschillen tussen dag en 
nacht in de effecten van fel licht uitgebreid naar het individuele prestatievermogen en 
naar het EEG (electroencephalogram, d.w.z. de electrische hersenactiviteit zoals die 
meetbaar is aan de oppervlakte van de schedel). Binnen hetzelfde experiment als 
beschreven in hoofdstuk 4 werden prestatiegegevens en gegevens over het EEG tijdens 
waken van de proefpersonen verzameld. De resultaten laten zien dat de algemene 
achteruitgang van prestatievermogen, veroorzaakt door langdurig wakker zijn, door fel 
licht afgezwakt kan worden. Dit effect van fel licht is onafhankelijk van de tijd van de 
dag. Het effect van fel licht op het wakker EEG is daarentegen wel afhankelijk van de 
tijd van de dag. Tijdens licht in de nacht werd een toename van de “power density” in 
de alfaband (ca 10 Hz), een afname van de slaperigheid en een toename van prestatie 
gevonden. De relaties tussen het effect van licht op alfapower, slaperigheid en prestatie 
zijn overdag niet aanwezig. Daarbij werd er een algemeen effect van fel licht op de 3-
4.5 Hz frequency bins (langzame golven in het EEG) gevonden, maar niet op de theta 
band (ca 5-5.5 Hz) zoals op grond van eerdere studies in de literatuur voorspeld. 

In Hoofdstuk 6 wordt de vraag gesteld of de reacties op licht afhankelijk zijn van 
het deel van het netvlies dat belicht wordt. Zowel de onderdrukking van melatonine als 
de verschuiving van de fase van het circadiane ritme bleken groter na belichting van de 
nasale helft van het netvlies (dus het deel dat aan de neuskant van het oog zit) dan van 
de andere, temporale, kant. Temporale belichting onderdrukte de melatonine minder en 
bracht geen faseverschuiving teweeg. De conclusie uit deze studie is dat de 
onderdrukking van melatonine niet noodzakelijk samen gaat met de onderdrukking van 
slaperigheid en verhoging van de lichaamstemperatuur. Mogelijk spelen er toch 
verschillende lichtreceptoren een rol hierbij. 

Op grond van deze en eerdere resultaten in hoofdstuk 2, 4 en 5 is in Hoofdstuk 7 
onderzocht of er een oorzakelijk verband tussen de vermindering van subjectieve 
slaperigheid en vermoeidheid en de onderdrukking van melatonine is. Daarom zijn de 
gegevens over melatonine en slaperigheid bij de belichting van de hele retina en delen 
van het netvlies ‘s nachts, en bij belichting van de hele retina overdag met elkaar 
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vergeleken. Onze resultaten tonen duidelijk aan dat melatonine suppressie niet 
noodzakelijk is om fel licht zijn alertheid verhogende eigenschappen te ontlokken en 
dat er ook melatonine-onafhankelijke processen bij betrokken moeten zijn. 

Het hele onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is het doel is van een 
bepaalde lichtbehandeling te kennen alvorens gefundeerde beslissingen over kleur, 
intensiteit en duur ervan kunnen worden genomen. Met name gaat het om de vraag 
welke aspecten van het welzijn en het functioneren moeten worden beinvloed, en in 
welke groep mensen. Onze resultaten laten zien dat de toediening van fel licht de 
psychologische gesteldheid kan beïnvloeden zonder dat er fysiologische veranderingen 
in de algemeen ermee geassocieerde factoren waarneembaar zijn. Zelfs lichtprikkels 
van dezelfde sterkte zijn functioneel gezien niet hetzelfde als ze verschillende effecten 
kunnen hebben afhankelijk van de tijd van de dag van toediening. Dit toont aan dat niet 
alle effecten van licht heilzaam en wenselijk zijn in verschillende situaties en voor 
verschillende mensen.  

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love is not concerned 
with whom you pray 
or where you slept 

the night you ran away 
from home 

love is concerned 
that the beating of your heart 

should kill no one 
 
 

Alice Walker 
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