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(potentiële) Belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven

• Sponsoring of 
onderzoeksgeld

• Honorarium of andere 
(financiële) vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk…

•
•
•
•





Spectrale gevoeligheid kegels
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Young-Helmholz theorie



Opponenten theorie

Hering theorie





Hogere verwerking: laterale inhibitie 
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Hogere verwerking: color constancy

-R-G
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Hogere verwerking: color constancy

-R-G



Welke kleur heeft de jurk 

1.   Blauw –zwart

2.   Wit - goud



Kleurenzien is meer dan SLM





Congenitale kleurzienstoornis

Tritan
(%)

Deutan
(%)

Protan
(%)

Totaal

♂ 0 6 2 8%

♀ 0 0.36 0.04 0.4%

• Anomale trichromaten
• Dichromaten 

• Monochromaten
• Achromaten



Typen kleurzienstoornis

(S-afwijking) (M-afwijking) (L-afwijking)

R/G kzs
B/Y kzs



Normaal

Kleurzienstoornis gradatie

Mild
Matig

Ernstig

Verschil
Geen

verschil

Ishihara
Screening R/G



Normaal

Kleurzienstoornis gradatie

Mild
Matig

Ernstig

Verschil
Geen

verschil

Farnsworth D15

Normaal
Mild

Matig
Ernstig





Binnenvaart



Normaal

Kleurzienstoornis gradatie

Mild
Matig

Ernstig

Verschil
Geen

verschil

Normaal
Mild

Matig
Ernstig



Normaal

Normaal
Mild

Normaal
Mild

Matig

Kleurzienstoornis gradatie

Mild
Matig

Ernstig

Verschil
Geen

verschil

Matig
Ernstig

Ernstig



Kzs in de praktijk

Normaal Protanormaal

M. Lucassen, presentatie congres Oog en Werk 2006



Kzs in de praktijk





Hulp voor de patient / client:
• Aanpassen omgeving

Bijv. ppt



Aanpassen omgeving



Hulp voor de patient / client:
• Aanpassen omgeving

• Informatie geven
– Welke kleuren verward
– Laat zien wat het betekent: apps

App: CV simulator
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Hulp voor de patient / client:
• Aanpassen omgeving

• Informatie geven

• Apps om kleuren te
benoemen / veranderen

• Filters / filterbrillen

SeeKey

X-lens Enchroma



Filters (bijv. SeeKey)



Xlens bril

Mensen die last hebben van kleurenblindheid kunnen met onze speciale kleurenfilters 
een meer normale weergave van kleuren ervaren. U neemt hierdoor verbeterde kleuren 
waar, de diepte- en detailperceptie verbeteren en u kunt beter kleuren onderscheiden.



Op bezoek bij Xlens (26-10-2015)
• Ishihara test

• Met moeilijke Ishihara pagina: 
testen met verschillende kleurfilters

• 5 minuten wennen

• Ishihara test met roze bril

• Kleurenzien van 31%  87% (onduidelijke rekenmethode)



Wat betekent dit ?
Roze bril   Ishihara groenige punten donkerder

 (kleur)  wordt  (helderheid)

Niet meer kleuren gaan zien,
maar andere kleuren,
zodat de Ishihara-test 
makkelijker werd



Enchroma bril



Enchroma bril spectrum



Eigen ervaring
• Niet gehuild
• In eerste instantie weinig effect, maar zoekend naar verschillen stak de 

rode rand van een verkeersbord wel iets meer af tegen de achtergrond 
van een bruine/groene boom (maar geen groot effect)

• Bepaald soort (artificiële) rode kleur kan fel rood worden (kaft van een 
bepaald boek).  Dit was ook het geval bij normaal kz.

• HRR test niet duidelijk beter (Lanthony zelfs moeilijker voor normaal kz)

Literatuur
• Enchroma bril geeft geen significante verbetering op kz testen

• Kleuren kunnen veranderen, maar het worden niet meer kleuren.



Samenvattend

Waar de patient mee geholpen kan worden:

• Informatie over type en gradatie van de kzs

• App voor begrip omgeving (bijv CV simulator)

• App als hulpmiddel voor patient (bijv Blind Color Pal)

• Filterbrillen vooralsnog geen oplossing



En als laatste …

=  Wit - goud

ondanks dit soort bewijs:



gdwit@bartimeus.nl


