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SUMMARY & GENERAL DISCUSSION 

The objective of this thesis was to unravel the effect of luminance on visual functioning 
in glaucoma patients (Chapter 1). Therefore, we determined the effect of luminance 
on subjective (Chapter 2 and 6), and objective visual functioning (Chapter 3, 4 and 5). 
In addition, we explored the influence of glaucoma on the chronotype (Chapter 7). 
This general discussion will provide a summary of the chapters, connects subjective 
to objective visual functioning of glaucoma patients under different luminances, 
discusses the clinical implications of our findings, and provides recommendations for 
future research. Finally, the highlights of this thesis will be listed.

SUMMARY OF THE CHAPTERS

In Chapter 1, the background information and knowledge gaps were provided 
to appreciate how the two main themes of this thesis – glaucoma and light – come 
together in the objective. Glaucoma, physical quantities of light, light and dark 
adaptation, contrast sensitivity (CS) as a function of spatial frequency and luminance, 
and the available knowledge on visual functioning of glaucoma patients under extreme 
luminances were discussed as a prelude to this thesis. 

In Chapter 2, the effect of luminance on subjective visual functioning in glaucoma 
was determined. We developed a luminance-specific questionnaire and asked a 
large group of glaucoma patients and controls to fill it out. We did not screen for 
the presence of other eye diseases but rather assumed that they would be equally 
distributed amongst both groups. As a consequence, we assumed that differences 
between the groups could specifically be attributed to glaucoma. The questions were 
addressing visual performance under five luminance conditions: presumed optimal 
(outdoor on a cloudy day), low, high, sudden decrease, and sudden increase. While 
the amount of visual complaints of the controls remained relatively low under all 
luminance conditions, glaucoma patients reported a strong increase of complaints 
towards extreme luminances, especially in the dark. With the best-differentiating 
question (concerning difficulties with seeing outside at night without moonlight), half 
of the glaucoma patients could be detected, without inducing many false-positives. 

In Chapter 3, we took the first step to determine the effect of luminance on objective 
visual functioning in glaucoma. We aimed to determine whether three psychophysical 
laws (De Vries-Rose, Weber’s, and Ferry-Porter’s law) that hold in healthy subjects 
at different luminance ranges, are also applicable in glaucoma patients. Therefore, 
we measured the CS using Weber contrast, and the frequency at which a flickering 
stimulus becomes perceived as steady (critical fusion frequency; CFF) at different 
luminance levels. All three psychophysical laws were applicable to glaucoma patients. 
However, even in apparently intact areas of the visual field, the CS and CFF was lower 
in glaucoma patients, without a clear luminance dependency that was consistent 
across the various experiments. 
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In Chapter 4, we described our second experiment to determine the effect of luminance 
on objective visual functioning in glaucoma. In contrast to Chapter 3, we considered 
the spatial frequency and increased the maximum luminance to cover all luminances 
that can be experienced in daily life. We measured the CS using Michelson contrast, 
over a very wide range of luminances (from star- to sunlight). Since measurements at 
such high luminances have never been performed in healthy subjects, the findings in 
controls were of great interest already. In controls, Weber’s law held at 3 and 10 cpd. 
However at 1 cpd, their logCS decreased for the extremely high luminances, which is 
in disagreement with Weber’s law. At 1 and 10 cpd, the results for glaucoma patients 
and controls were similar. However, at 3 cpd, the CS was lower in glaucoma patients, 
with the greatest difference to the controls at lower luminances. 

In Chapter 5, we described our third experiment to determine the effect of luminance 
on objective visual functioning in glaucoma. We now focused on the adaptation process, 
rather than the adapted visual system, as we did in Chapter 3 and 4. Following a sudden 
increase and decrease in luminance, we measured the CS using Weber contrast as a func-
tion of time. For both light and dark adaptation, we found that – compared to controls – 
glaucoma patients had a lower CS at all time points, yet showed similar adaptation times. 

In Chapter 6, we determined the effect of luminance on subjective visual functioning, 
in real-life environments after dark. We recruited a citizen science network of 
smartphone users with and without an eye disease who – by means of an app – 
reported their visual complaints when walking outside after dark. At the same time, 
they measured the corresponding amount of light reflected by the pavement. For 
participants with healthy eyes, complaints increased especially below luminances of 
0.01 cd/m2, while for those with an eye disease (including glaucoma), the increase 
started already at a luminance level four times higher than that. 

In Chapter 7, we explored whether glaucoma also affects nonvisual responses to 
light, such as the sleep-wake cycle. In healthy subjects, the circadian clock is entrained 
to light by the input of a special type of RGCs: the intrinsically photosensitive RGCs 
(ipRGCs). Loss of ipRGCs in glaucoma patients might result in a lower susceptibility 
of the circadian clock to light and a change in the sleep-wake cycle. Therefore, we 
compared the chronotype (the midpoint between sleep onset and wake-up time on 
days off) as a measure of circadian phase between glaucoma patients and healthy 
subjects. We found no difference in the average chronotype in patients with early or 
moderate glaucoma and controls. In severe glaucoma, chronotype variability seemed 
to increase compared to controls, but without a clear shift in the distribution. This 
indicates that some patients may advance and others delay their sleep phase with 
increasing glaucoma severity.

GENERAL DISCUSSION 

The main objective of this thesis was to unravel the effect of luminance on visual 
functioning in glaucoma patients. Therefore, we determined the effect of luminance 
on (1) subjective and (2) objective visual functioning in glaucoma. These two aims will 
be discussed and related below. 
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1. The effect of luminance on subjective visual functioning in glaucoma

Although glaucoma patients are considered to be asymptomatic, fragmentary 
findings revealed that they seem to experience visual difficulties under extreme (low, 
high, or rapidly changing) luminance conditions.1–6 In Chapter 2, we confirmed that 
differences in visual complaints between glaucoma patients and controls are small 
with optimal luminance, but quite pronounced under extreme luminance conditions. 
The low luminance condition discriminated best, and luminance-specific complaints 
were more frequent with increasing disease severity. Therefore, the widely accepted 
concept of glaucoma as an asymptomatic disease is only valid with optimal luminance. 
We can conclude that visual complaints under extreme luminances, especially in the 
dark, are a symptom of (early-stage) glaucoma. 

2. The effect of luminance on objective visual functioning in glaucoma

Studies regarding the effect of luminance on objective visual functioning in glaucoma 
have been very scarce. In Chapters 3, 4, and 5, we laid the foundation for this field of 
research. Figure 1 represents the visual function (logCS) as a function of luminance for 
the results reported in Chapters 3 and 4. We found that glaucoma patients had a lower 
objective visual function without a clear luminance dependency that is consistent 
across the various experiments. In other words, the curve of the glaucoma patients 
is shifted downwards compared to that of the controls. This indicates an impaired 
signal processing downstream in the retina and beyond, rather than an impaired light 
and dark adaptation in the strictest sense (rod and cone function). The latter is in 
agreement with the results from the traditional light and dark adaptation experiment 
reported on in Chapter 5, where we did not find a difference in adaptation times 
between glaucoma patients and controls. Although the studies in this thesis did not 
investigate the nature of the impaired signal processing, we did attempt to relate it to 
the CS and CFF at different luminances (Chapter 3). However, psychophysics does not 
allow for definitive conclusions about the anatomic location of these processes.7 

3. Connecting subjective to objective visual functioning

Glaucoma patients have a much worse subjective impression of their vision under 
extreme luminances compared to healthy subjects. However, the objective difference 
in function did not result in a clear luminance dependency that is consistent across 
the various experiments. For vision at low luminances and during dark adaptation, 
this discrepancy might be explained by a certain minimum amount of function needed 
for acceptable vision (the horizontal dotted line in Fig. 1). When going from twilight 
to starlight, glaucoma patients will fall below this minimum amount of function (e.g., 
CS) earlier than healthy subjects; when adapting to darkness, glaucoma patients take 
longer to reach it. From this point on, this concept will be referred to as the minimum 
visual function hypothesis. 

In Chapter 6, we related visual complaints when walking after dark to the 
corresponding luminance of the pavement. In line with the minimum visual function 
hypothesis, while participants without an eye disease had a modest increase in 
complaints towards the lowest luminances below 0.01 cd/m2, the increase in visual 

https://paperpile.com/c/C0a3k5/XyRtV+sXM69+frUpY+grxFc+7Dei1+VeBCa
https://paperpile.com/c/C0a3k5/HvqM
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complaints in participants with an eye disease (including glaucoma patients) started 
already at 0.04 cd/m2. To estimate the minimum CS needed to walk after dark without 
complaints, we took the logCS of glaucoma patients from Chapter 3 at 0.04 cd/m2. 
For the central and the best-preserved peripheral visual field, this logCS was about 
0.3. In other words, visual complaints when walking after dark might arise when we 
can no longer distinguish small objects with a luminance that differs by 50% from the 
pavement. Obviously, other values may be needed for performing more complex tasks.

Although the minimum visual function hypothesis offers an explanation for visual 
complaints of glaucoma patients under low luminances and during dark adaptation, it 
does not offer an explanation for visual complaints under high luminances. The CS and 
CFF of glaucoma patients do not decrease towards higher luminances (Chapter 3 and 
4). Therefore, the reason why glaucoma patients experience more complaints under 
extremely high luminances (Chapter 2) remains unknown. Because light adaptation 
in both glaucoma patients and controls was very fast, we were not able to determine 
potential differences in light adaptation times (Chapter 5). Therefore, the increase in 
complaints during light adaptation (Chapter 2) also remains unsolved. However, since 
visual complaints in glaucoma patients are most pronounced in the dark (Chapter 
2), an explanation (and solution) for complaints at low luminances seems the most 
relevant from the patient’s perspective.

Figure 1. Visual function (logCS) as a function of luminance for the results found in Chapter 3 and 
4. Glaucoma patients had a lower objective visual function without a clear luminance dependency. 
A minimum visual function needed for acceptable vision (the horizontal dotted line) might explain 
more frequent complaints of glaucoma patients in and when adapting to the dark. 
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CLINICAL IMPLICATIONS

Medical doctors are trained in the believe that glaucoma, especially at an early stage, is 
an asymptomatic disease. Based on the research presented in this thesis, it should be 
clear that this is not the case: visual complaints under extreme (low, high, or rapidly 
changing) luminances, especially in the dark, are a symptom of glaucoma (Chapter 2). 
The next question is whether we could benefit from this finding in terms of screening, 
diagnostics or rehabilitation. 

From the point of preventing blindness, moderate and severe glaucoma are the most 
important stages to detect.8,9 Reported complaint frequencies in response to the 
question ‘How much difficulty do you experience with seeing outside at night when 
there is no moonlight?’ corresponded to a sensitivity of 74% for these glaucoma stages, 
at a specificity of 94% (Chapter 2). This implies – by definition – that 3 out of 4 patients 
with moderate/severe glaucoma will be identified correctly. With a prevalence of 
glaucoma of 2% in the general elderly population, this results in a positive predictive 
value of 20% and negative predictive value of more than 99%. Therefore, by simply 
asking one question, we can increase the likelihood of someone having glaucoma from 
one out of fifty (prevalence), to one out of five. Hence, this could be a first step in 
screening for glaucoma in the population. 

For actual diagnostics, we seem to be on track with our current methods. The difference 
between glaucoma patients and controls was larger when presenting a small stimulus 
as used in static perimetry (Chapter 3), instead of a larger stimulus with sine-wave 
gratings (Chapter 4). In addition, there was not a clear luminance dependency of 
the difference between glaucoma patients and controls. Therefore, the follow-up of 
glaucoma patients with perimetry that measures the CS using Weber contrast with a 
small stimulus of 0.43° at 10 cd/m2, seems to be a decent choice. 

From a rehabilitation point of view, at low luminances, glaucoma patients need 
approximately 3 to 10 times higher luminances than healthy subjects in order to have 
the same visual function (Fig. 1; Chapter 3 and 4). Therefore, the advice to increase 
the luminance to decrease visual complaints seems justified. However, the increase of 
visual function with luminance is not infinite. At high luminances, glaucoma patients 
still have a lower visual function than healthy subjects, which cannot be compensated 
for by a further increase in luminance (Fig. 1; Chapter 3 and 4).

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER RESEARCH

Subjective visual functioning in glaucoma

•  The question ‘How much difficulty do you experience with seeing outside at 
night when there is no moonlight?’ resulted in remarkably high sensitivity and 
specificity of 48% and 94%, respectively (Chapter 2). Replication of this finding 
and determining its value for screening in population-based studies is a logical 
next step.

https://paperpile.com/c/C0a3k5/BQMDA+NvqlZ
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Objective visual functioning in glaucoma

•  Generally, the difference in objective visual functioning did not show a clear 
luminance dependency that was consistent over the experiments (Chapter 
3 and 4). However, while the Ferry-Porter law did apply to glaucoma patients, 
its slope was smaller in glaucoma patients than in controls (Chapter 3). This 
implies a greater difference in CFF between the groups under extremely high 
luminances, which may be helpful in glaucoma diagnostics. To explore this 
further, an experimental setup could be constructed that is variable for stimulus 
size, temporal characteristics, and position, with a high maximum luminance.

•  We found larger differences between glaucoma patients and controls using small 
and/or flickering stimuli (Chapter 3), than using large, static stimuli (Chapter 4). 
Since redundancy in the latter stimuli might be the explanation, future studies 
should avoid large static stimuli for glaucoma diagnostics. Nevertheless, it might 
be worth to confirm the striking difference with a large 1 cpd stimulus at 1 cd/m2 
(Chapter 4). 

•  We did not find an explanation for the visual complaints of glaucoma patients 
under high luminance or during light adaptation (Chapter 8). Obviously, there 
might be additional objective visual functions than just CS and CFF that are 
impaired in glaucoma patients, and that may be influenced by luminance. A 
promising direction of research could be motion perception.10,11 In addition, the 
visual function under continuously changing background luminances over a 
much smaller range than in Chapter 5 may be more applicable to daily life than 
the visual function at one uniform background luminance.

Citizen science

•  Citizen science projects can be useful when investigating health issues of the 
population in relation to the environment (Chapter 6). Moreover, the technology 
that is offered by tablets and smartphones might even enable screening or follow-
up of diseases in the foreseeable future. Despite the high potential, medical citizen 
science projects are still rare compared to other disciplines.12 Due to the fast 
increase in the number of elderly in the upcoming decades, self-reliance facilitated 
by technology will probably be necessary to unburden our healthcare system. 

Chronobiology

•  Our study to the chronotype of glaucoma patients can be considered a first 
exploration. Since chronotype variability seemed to increase with increasing 
disease severity, future studies might focus on a more in-depth analysis of the 
circadian clock in severe glaucoma and related disturbances to their quality of life.

HIGHLIGHTS

•  Glaucoma is only asymptomatic with optimal luminance (Chapter 2).
•  Visual complaints in the dark are a symptom of early-stage glaucoma (Chapter 2).

https://paperpile.com/c/C0a3k5/QbIy+b15F
https://paperpile.com/c/C0a3k5/s1jGK
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•  At low luminances, glaucoma patients need approximately 3 to 10 times more 
luminance than healthy subjects in order to have the same visual function 
(Chapter 3 and 4).

•  At high luminances, glaucoma patients still have a lower visual function than 
healthy subjects, which cannot be compensated for by a further increase in 
luminance (Chapter 3 and 4).

•  Glaucoma patients do not have longer dark adaptation times (Chapter 5).
•  When going from twilight to starlight, subjects with an eye disease experience 

complaints earlier than subjects without an eye disease (Chapter 6).
•  A minimum visual function needed for acceptable vision might explain why 

glaucoma patients have more frequent complaints in and when adapting to the 
dark (Chapter 2, 3, 4, 5, and 6).

•  Glaucoma might also have an influence on nonvisual responses to light such as 
the sleep-wake cycle (Chapter 7).
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LIST OF ABBREVIATIONS

ANOVA Analysis of variance 
BCVA Best-corrected visual acuity 
cd/m2 Candela per square meter  
CFF Critical fusion frequency 
CI Confidence interval 
cpd Cycles per degree 
CS Contrast sensitivity 
CSF Contrast sensitivity function 
dB Decibel
FDT Frequency doubling technology 
GLGS Groningen Longitudinal Glaucoma Study 
HFA Humphrey Field Analyzer
IOP Intraocular pressure 
ipRGCs Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells
IQR Interquartile range
logCS Logarithm of the contrast sensitivity
logMAR Logarithm of the minimum angle of resolution
M Missing
MCTQ Munich ChronoType Questionnaire 
MD Mean deviation 
METc Medical ethical committee
MSF Mid-sleep on days off
MSFsc Mid-sleep on days off corrected for workweek accumulated sleep debt
N Number
NA Not applicable
ND Neutral density 
OR  Odds ratio
POAG Primary open angle glaucoma 
RGCs Retinal ganglion cells 
RNFL Retinal nerve fiber layer 
SAP Standard automated perimetry 
SD Standard deviation 
SF Spatial frequency
Td Troland
TSTI Three-step test-interview
UMCG University Medical Center Groningen
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het gezichtsvermogen is een van de belangrijkste zintuigen om aan het dagelijks leven 
deel te nemen. Met het verminderen van het gezichtsvermogen wordt deelname aan 
de maatschappij beperkt en vermindert ook de kwaliteit van leven. Oogziekten zoals 
glaucoom komen vaak voor bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal ouderen 
in de westerse wereld de komende decennia verdubbelen. Daarmee verdubbelt ook 
het aantal patiënten met een oogziekte. Het investeren in onderzoek naar oogziekten 
en de wijze waarop oogheelkundige patiënten zich in hun omgeving voortbewegen is 
daarom essentieel. 

Deze Nederlandse samenvatting geeft een overzicht van dit proefschrift en kan 
los gelezen worden van de andere hoofdstukken. In de Introductie zal worden 
uitgelegd wat het doel is van dit proefschrift. Daarna zal in de Samenvatting van 
de hoofdstukken worden uitgelegd wat we hebben onderzocht. Ten slotte zal in de 
Discussie worden beschreven wat dit proefschrift bijdraagt aan de al bestaande kennis. 

INTRODUCTIE

Zien begint met licht dat door het hoornvlies, de pupil, de lens en het glasvocht gaat, 
om uiteindelijk op het netvlies terecht te komen. De lichtgevoelige cellen (staafjes en 
kegeltjes) in het netvlies zetten licht om in een elektrisch signaal, dat via de oogzenuw 
naar de hersenen wordt gebracht. Nadat het signaal is verwerkt en geïnterpreteerd, 
vormen de hersenen het beeld dat we zien van de buitenwereld. Glaucoom is een 
chronische en progressieve oogziekte waarbij de oogzenuw wordt beschadigd. Dit uit 
zich in het verlies van gedeelten in het gezichtsveld. Gezichtsveldverlies bij glaucoom start 
typisch aan de buitenkant en ontwikkelt zich langzaam naar meer centrale gedeelten. 
Glaucoom komt voor bij 2% van de bevolking en is de meest voorkomende oorzaak 
van onomkeerbare blindheid in de wereld. De grootste risicofactor voor glaucoom 
is een verhoogde oogdruk; de combinatie van een verdacht uitziende oogzenuw en 
gemeten gezichtsveldverlies bevestigt de diagnose. Het verlagen van de oogdruk 
met oogdruppels, laserbehandeling of operatie is de enige effectieve behandeling. 

Vroege detectie van glaucoom is cruciaal doordat schade aan de oogzenuw en 
het gezichtsveld niet ongedaan gemaakt kan worden. Echter, het ziekteverloop 
is verraderlijk doordat patiënten een verhoogde oogdruk niet kunnen voelen en 
gezichtsveldverlies van één oog kan worden gecompenseerd door informatie uit het 
andere oog. Daarnaast vult het brein missende gedeelten in het gezichtsveld van beide 
ogen slim in. Om deze redenen wordt glaucoom, althans in het begin van de ziekte, 
gezien als asymptomatische ziekte (een ziekte zonder klachten) en zit er vaak een 
lange tijd tussen het ontstaan van glaucoom en de gang naar de dokter. Het is echter 
de vraag of glaucoom daadwerkelijk volledig asymptomatisch is, of dat we bepaalde 
symptomen nog niet hebben herkend als passend bij de ziekte. 
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Tijdens het oogheelkundige spreekuur benoemden glaucoompatiënten moeilijk zien 
onder extreme (lage, hoge en snel wisselende) lichtomstandigheden als symptoom 
voor hun ziekte. Het doel van dit proefschrift was daarom om te ontrafelen wat het 
effect is van licht op het visueel functioneren van glaucoompatiënten. 

SAMENVATTING VAN DE HOOFDSTUKKEN

In hoofdstuk 1 werd de basis gelegd voor het begrijpen van de relevantie en de 
experimenten in dit proefschrift.

In hoofdstuk 2 hebben we met een nieuw ontworpen vragenlijst onderzocht of 
glaucoompatiënten daadwerkelijk meer moeite hebben met zien onder extreme 
lichtomstandigheden. De vragen in de vragenlijst gingen over het visueel functioneren 
onder vijf omstandigheden: bij optimaal licht (buiten op een bewolkte dag), in het 
donker, in het felle licht, en bij een plotselinge toename of afname van de hoeveelheid 
licht. Mensen zonder glaucoom bleken relatief weinig klachten te hebben onder 
optimale en extreme lichtomstandigheden. Glaucoompatiënten hadden ook weinig 
klachten onder optimale omstandigheden, maar veel klachten onder extreme 
lichtomstandigheden. De meeste klachten van glaucoompatiënten betroffen het zien 
in het donker. Met de vraag ‘Heeft u door uw gezichtsvermogen moeite met buiten 
zien ‘s nachts zonder maanlicht’ konden we verrassend goed glaucoompatiënten van 
mensen zonder glaucoom onderscheiden. 

Nu we hadden aangetoond dat glaucoompatiënten daadwerkelijk veel moeite ervaren 
met zien onder extreme lichtomstandigheden, wilden we onderzoeken of dit ook 
objectief vastgelegd kon worden. De waarneming van mensen met gezonde ogen bij 
lage en hoge lichtomstandigheden gaat volgens een vast patroon. Dit patroon stelt 
dat de visuele functie beter wordt naarmate er gemeten wordt bij meer licht, tot een 
bepaalde hoeveelheid. Als er voldoende licht is, dan blijft de visuele functie gelijk, ook 
als de hoeveelheid licht nog verder toeneemt. 

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of het hierboven beschreven patroon dat 
geldt voor mensen met gezonde ogen, ook geldt voor glaucoompatiënten. Hiervoor 
werd de contrastgevoeligheid (het vermogen kleine verschillen in helderheden 
waar te nemen) en de kritische fusie frequentie (de frequentie waarop knipperend 
licht wordt waargenomen als continu) gemeten. De lichtomstandigheden werden 
gevarieerd van laag tot middelhoog door gebruik te maken van brillen met lichtfilters. 
Voor glaucoompatiënten bleken dezelfde patronen te gelden als voor mensen met 
gezonde ogen. Echter, de contrastgevoeligheid en de kritische fusie frequentie van 
glaucoompatiënten was onder alle lichtomstandigheden een stuk lager dan die van 
mensen met gezonde ogen. 

Het bereiken van lage lichtomstandigheden is eenvoudig door het gebruik van lichtfilters. 
Voor hoge lichtomstandigheden zijn we echter gebonden aan de maximale hoeveelheid 
licht die de opstelling (meestal een computerscherm) kan aanbieden. In hoofdstuk 
4 werd door middel van een beamer en een doorkijkscherm een nieuwe opstelling 
gebouwd om de maximale hoeveelheid licht te kunnen verhogen. In het experiment 
werd de contrastgevoeligheid gemeten van lage tot extreem hoge lichtomstandigheden 
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(van sterren- tot zonlicht). Volgens het hierboven beschreven vaste patroon zou de 
visuele functie richting extreem hoge lichtomstandigheden gelijk moeten blijven. 
Verrassend was dat de visuele functie voor mensen met gezonde ogen hier juist afnam. 
Daarnaast vonden we opnieuw dat de contrastgevoeligheid van glaucoompatiënten 
onder alle lichtomstandigheden lager was dan die van mensen met gezonde ogen.

In de hoofdstukken 3 en 4 werd de visuele functie gemeten nadat de proefpersonen 
tijd hadden gehad om zich aan te passen aan een nieuwe lichtomstandigheid. 
In hoofdstuk 5 werd juist dit aanpassingsproces in kaart gebracht: de licht- en 
donkeradaptatie. Hierbij werd na een plotselinge toe- of afname van de hoeveelheid 
licht, de contrastgevoeligheid in de loop van de tijd gemeten. Glaucoompatiënten 
en mensen met gezonde ogen hadden dezelfde tijd nodig om aan te passen aan een 
nieuwe lichthoeveelheid, al bleef de contrastgevoeligheid van glaucoompatiënten op 
alle tijdspunten onder die van mensen met gezonde ogen.

Hoofdstuk 6 beschrijft het publieksonderzoek ‘Zicht op Licht’ waarin we de relatie 
onderzochten tussen de hoeveelheid licht ‘s nachts in Nederland en de moeite met zien. 
Deelnemers gingen ‘s avonds na zonsondergang de straat op om met hun smartphone 
de hoeveelheid licht die vanaf de ondergrond komt te meten. Tegelijkertijd gaven zij aan 
hoeveel moeite ze hadden met zien om zich voort te kunnen bewegen. In totaal werden 
bijna 7000 metingen verzameld. Het percentage van de deelnemers met gezonde ogen 
dat moeite had met zien nam toe richting extreem lage lichtomstandigheden. Echter, 
het percentage van de deelnemers met een oogziekte dat moeite had met zien nam 
al toe bij vier keer zoveel licht. Met andere woorden, naarmate het donkerder werd 
ervoeren deelnemers met een oogziekte eerder moeite met zien dan deelnemers met 
gezonde ogen. 

Naast dat we licht nodig hebben om te zien, heeft licht ook een invloed op niet-visuele 
systemen, zoals het slaap-waak ritme. In hoofdstuk 7 onderzochten we de invloed van 
glaucoom op het slaap-waak ritme. Bij mensen is het slaap-waak ritme afhankelijk van 
de hoeveelheid licht dat via de ogen binnenkomt. Bij glaucoompatiënten is dit systeem 
mogelijk verstoord waardoor er een verschuiving van dit ritme kan plaatsvinden. Voor 
patiënten met weinig tot matig glaucoom bleef het slaap-waak ritme gelijk aan mensen 
met gezonde ogen. Bij patiënten met ernstig glaucoom was het slaap-waak ritme 
bij sommigen naar voren geschoven, terwijl anderen een verlaat ritme lieten zien.  

DISCUSSIE

Het doel van dit proefschrift was om te ontrafelen wat het effect is van licht op het visueel 
functioneren van glaucoompatiënten. Glaucoompatiënten bleken veel meer klachten 
te ervaren onder extreme (hoge, lage en snel wisselende) lichtomstandigheden dan 
mensen met gezonde ogen, en dan met name in het donker. Veel moeite met zien in het 
donker kan daarom gezien worden als een symptoom voor glaucoom. Figuur 1 laat een 
typisch resultaat zien van het onderzoek uit dit proefschrift. De visuele functie wordt 
beter naarmate er bij meer licht wordt gemeten (van links naar rechts in de grafiek), 
tot een bepaalde hoeveelheid. Vanaf dat punt blijft de visuele functie gelijk, ook als de 
hoeveelheid licht nog verder toeneemt. Doordat de curve van glaucoompatiënten naar 
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beneden is verschoven kunnen we concluderen dat glaucoompatiënten onder alle 
lichtomstandigheden een slechtere visuele functie hebben dan mensen met gezonde 
ogen. Visuele functie en klachten kunnen aan elkaar gekoppeld worden door een 
minimale hoeveelheid functie die nodig is om te zien zonder klachten (de horizontale 
stippellijn). Als het vanuit het licht steeds donkerder wordt (van rechts naar links in de 
grafiek), dan zullen glaucoompatiënten eerder het punt bereiken waarop ze klachten 
ervaren dan mensen met gezonde ogen. Dit verklaart waarom glaucoompatiënten veel 
moeite hebben met zien in het donker. Bij weinig licht (links in de grafiek) hebben 
glaucoompatiënten voor dezelfde visuele functie als mensen met gezonde ogen 
meer licht nodig. Bij veel licht (rechts in de grafiek) hebben glaucoompatiënten nog 
steeds een slechtere visuele functie dan mensen met gezonde ogen, alleen kan dit 
niet gecompenseerd worden door meer licht. Hoewel glaucoompatiënten dus ook bij 
goed licht een slechtere visuele functie hebben, is die – zo blijkt uit ons onderzoek – 
kennelijk wel voldoende om (grotendeels) klachtenvrij te zijn.

Figuur 1. De visuele functie uitgezet tegen de hoeveelheid licht. Glaucoompatiënten hebben bij 
alle lichtomstandigheden een lagere visuele functie dan mensen met gezonde ogen. Een minimale 
visuele functie die nodig is om te zien zonder klachten (de horizontale stippellijn) verklaart waarom 
glaucoompatiënten moeite hebben met zien in het donker.

Samengevat, het concept van glaucoom als een asymptomatische ziekte geldt alleen 
als het licht optimaal is. Veel moeite met zien in extreme lichtomstandigheden, 
met name in het donker, is een symptoom voor glaucoom. De visuele functie van 
glaucoompatiënten is voor alle lichtomstandigheden lager dan die van mensen met 
gezonde ogen. Hierdoor zullen glaucoompatiënten als het donker wordt eerder het 
punt bereiken waarop ze klachten ervaren dan mensen zonder glaucoom.
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