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De wereld van de kleurenblinden
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Op twee manieren
oranje maken

Iedereen is kleurenblind !



LCDCRT

Het witte licht van het beeldscherm

Het witte zonlicht

Het oog ziet 
geen verschil
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 De erfelijkheid van kleurenblindheid is vreemd geregeld. Bijvoorbeeld:  
 

 In een gezin waar beide ouders niet kleurenblind zijn, wordt er toch nog 
vrij vaak een kleurenblind kind geboren. 

 
 Dat is dan altijd een jongen. 

 
 En het ligt nooit aan de vader, ook al is die zelf kleurenblind. 

 
 Het komt allemaal door “draagmoeders”. Zij dragen de eigenschap over via 
 een gen dat mee wordt gegeven via het X-chromosoom, een van de twee 
 chromosomen die het geslacht bepalen. Bij de vrouw XX en bij de man XY.  
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Zo leert de kleuter de nieuw  
geleerde letters herkennen

Maar zo kan het er voor een 
kleurenblinde uitzien

We proberen het nog eens met
een andere kleur

Nu is het ook voor de kleurenblinde
duidelijk te zien



De garantie dat het product ook geschikt is
voor gebruik door kleurenblinden



CITO-toets
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Kleurcodering die geen rekening houdt met kleurenblinden

DeuteranoopNormaal



Kleurcodering die wel rekening houdt met kleurenblinden

Normaal Deuteranoop
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Figure 6. Euro bills and coins as seen in normal (left) and deficient colour 
vision. Note that, due to the similarity in graphics and shapes, the loss of 
adequate colour differences makes it hard to tell the denominations apart.  
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Euro: A new color vision test in the 
pockets of three hundred million
Europeans
Pedro Pardo, A. Perez, and M. Suero

Optics Express, Vol. 10, Issue 13, pp. 527-529 

Keywords (OCIS):
(330.0330) Vision and color : Vision and color
(330.1720) Vision and color : Color vision

Abstract
As of 1 January 2002, twelve European Union countries have a new common currency - the 
euro. Amongst the many advantages that the use of this single currency may bring, there is 
one that is serendipitous from the viewpoint of studying anomalies in color vision: the 
eurocent coins serve as a ready-made test to detect anomalous chromatic vision. 
© 2002 Optical Society of America [Optical Society of America ]



Aanbevolen kleuren (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN)
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Enhancing Colour Deficient Performance with
Filters

The colour performance of those with colour vision anomalies can be
sometimes enhanced using coloured filters. By absorbing wavelengths
selectively, these filters help the observer to differentiate stimuli based on
their relative brightness. For example, a red object viewed through a green 
filter or a green object viewed through a red filter will appear much
darker. For example the X-chrom lens is a red contact lens worn on one
eye that absorbs shorter wavelengths and passes longer ones. By
comparing the relative brightness in the eye with the X-chrom lens to that
in the eye without it, a dichromat's ability to distinguish red from green can
be enhanced. While such monocular comparisons may be useful in 
specific applications, the user remains a dichromat and is unlikely to find
the approach practical for everyday use.
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Dear Jan,

Thank you for your e-mail concerning color vision correction lenses. My practice has been 
specializing in this area for over 30 years. Due to new technology and new materials developed 
during the past six years, I developed the ColorCorrection System. With this system every patient 
that I have seen has been able to pass the Ishihara Color Plate test, the gold standard for color 
vision testing worldwide.
The ColorCorrection System is not available anywhere else! The lenses can be prescribed as 
spectacle lenses or soft contact lenses, with or without prescription. The comprehensive color vision 
evaluation fee is US$1850.00. Lenses (spectacle or contact lenses) costs between US$700.00 and 
US$3700.00. If you need more information please call me at 410.561.8050, and I will be happy to 
answer all of your questions and concerns.

THANK YOU

Sincerely, 

Dr. Thomas Azman



En hoe het vroeger werd verteld
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Fig. 5   Het l,m-diagram van Walraven & Benzschawel11 met daarin 
weergegeven de achromatische confusielijnen behorende bij respectievelijk
protanopie (P), deuteranopie(D) en de tritanopie (T). De confusielijnen door 
het achromatische kleurpunt (A), verbinden kleurpunten die worden 
waargenomen als zwart, wit of een van de tussenliggende grijstinten. 
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Fig. 19  Color rendering indices (�Ea) for the chicken, the 
horse and the human eye.  





Maar nu eerst even terug naar de basis

¬ Waar komen de kleuren vandaan ?

¬ Wat is er aan de hand met kleurenblinden ?

¬ Zij we eigenlijk niet allemaal kleurenblind ?



John Dalton (1766-1844)





Dwarsdoorsnede van het netvlies

ganglion cellen bipolaire cellen horizontale cellen staafjes en kegeltjes







Serie zelfportretten van
een schilder tijdens
de herstelperiode na
een hersenbloeding
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De dubbele kleurbalans, rood/groen en blauw/geel









Groen en rood licht geven samen geel licht



De essentie van kleurenblindheid
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Beroep Cat. Beroep Cat. Beroep Cat.
analist 2 gerechtlk.arts 2 oogarts 3
anodiseur 2 grafisch optometrist 3
apotheker 2 ontwerper 2 papiermaker 2
anesthesist 3 huidarts 2 patholoog-
architect 3 inkopers 2 anatoom 2
  tuin- 3   textiel- 2 piloot 2
  landschaps- 3   hout- 2 plastisch chirurg 2
  binnenhuis- 3   voedsel- 2 politie 2
arts 3 juwelier 3 pottenbakker 3
autospuiter 2 kartograaf 2 restaurateur 1
bacterioloog 3 keramiek- rij-instructeur 3
bakker 3 decorateur 2 scheikundeleraar 2
banketbakker 3 inspecteur 2 schilder 3
bloemist 3 kleuren- schoonheidsspec. 3
bonthandelaar 3 adviseur 3 slager 3
botanicus 3 ontwerper 1 stoffeerder 2
brouwer 3 beoordelaar- 1 stuurman 2



Het lijkt zo simpel, 
maar zonder wiskunde
lukt het echt niet





Aanbevolen kleuren (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN)
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Geel met  blauw wordt groen



Maar in dit geval is 

het functioneel. 

Het oog corrigeert

voor de kleur van

het omgevingslicht.

(kleurconstantie). 

Over kleurenblindheid gesproken !





chauffeur 2 textiel 1 tandarts 3 
chemicus 2 verf 1 tekenaar 3 
chirurg 3 inkt 1 telefooninstall. 1 
confectie 3 keramiek 1 telegrafist 2 
diamantair 1 kleuren-tv  treinmachinist 1 
dierenarts 3 monteur 1 timmerman 3 
drukker 2 kok 3 veilinghouder 3 
elektricien 2 kunstenaar 3 veiligheidsoff. 2 
elektronicus 2 loods 1 verlichtings-  
etaleur 3 looier 2 deskundige 2 
filatelist 2 luchtverkeers-  toneel/TV 2 
fotograaf 2 leider 2 verpleegkundige 3 
fysiotherapeut 3 metallurg 3 vleesinspecteur 2 
geoloog 2 metselaar 3 zoöloog 3 
grimeur 2 modeontwerper 3 onderwijs 3 
 





En hoe het vroeger werd verteld


