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Waarom deze voordracht?
Citaten websites (september 2020)

Blauwlicht wordt in allerlei beeldschermen gebruikt en zorgt 
voor vermoeide ogen, slechte slaapkwaliteit en kan 
netvliesveroudering (maculadegeneratie) in de hand werken.

Blue clean filter’ dit reduceert blauw licht waardoor 
je ogen minder vermoeid raken en je ’s avonds 
sneller in slaap valt.

Blauw licht is niet schadelijk. 
Blue filter technology’ dit zorgt voor comfortabeler zicht.

Er is tegenwoordig veel onnatuurlijk blauw licht, 
bijvoorbeeld van je led-tv, smartphone en laptop. Door 
de coronacrisis werk je nu misschien wel meer … Maar 
dat is niet goed voor je ogen en je slaap.



Zin of onzin? 



1. De basics van lichtschade

Het actiespectrum in historisch verband



Twee soorten lichtschade

Thermisch Fotochemisch
Coagulatie van proteïnen zuurstofradicalen



Opvatting tot 1962

Bij in de zon kijken ‘verbrandt’ je netvlies: thermische schade



Vos, 1962: stijging slechts 2 
graden 

Quote

J.J. Vos in mei 2018 (✝augustus 2018).
Mede-oprichter werkgroep Ergoftalmologie, 1977.
Mede-organisator eerste Oog en Werk congres, 1988.



1966

Noell in 1970

Eerste publicatie over 
fotochemische schade van het 
netvlies, bij ratten, na 24-48 uur 
blootstelling aan TL licht.



Actiespectrum

• “de efficiëntie waarmee elektromagnetische 
straling een fotochemische reactie produceert 
uitgezet als functie van de golflengte van de 
straling”

Welke golflengten zijn het gevaarlijkst?
Wat is de dosis (intensiteit x tijdsduur)?



Noell, 1966

• ‘Action spectrum is 
identical to absorption
spectrum of rhodopsin.’
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Ham 1976, 1982
0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

300 350 400 450 500 550 600

wavelength (nm)

Ham 1976 100 s

Ham 1976 1000 s

Ham 1982 100 s

Ham 1982 1000 s

b) Macaque, rabbit

Korte golflengtes zijn het 
gevaarlijkst.



Ham & Vos 

Hans Vos      Jean Ham      Bill Ham 
foto 1995



Waarom twee actiespectra?



Waarom twee actiespectra?

In 1990:

Ligt het aan de rat? Nee, actiespectrum van ratten 
zelfde als dat van apen.

2011: zoektocht naar meer gegevens.



Van Norren & Gorgels, Photochem. Photobiol. 2011
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• 16 publicaties, 4 diersoorten, veel 
verschillende schadecriteria: vrijwel 
alles paste bij spectrum van Ham.

• Spectrum van Noell in 1983 éénmaal 
gereproduceerd, daarna nooit meer. 
En extreem lage dosis.

• Zijn vondst blijft een raadsel.

Uitkomst literatuuronderzoek (2011)



http://gcell.com/wp-content/uploads/Lux-

levels.jpg

http://gcell.com/wp-content/uploads/Lux-levels.jpg

Lichtniveaus in de praktijk

Netvliesschade ontstaat pas na secondenlang in 
de zon kijken.

http://gcell.com/wp-content/uploads/Lux-levels.jpg
http://gcell.com/wp-content/uploads/Lux-levels.jpg


None of the sources assessed approached the
exposure limits, even for extended viewing
times.

Hoe lang kan je kijken voordat er schade 
optreedt?

O’Hagan et al. Eye 2016
‘Low energy light sources, bulbs, computers tablets and
the blue light hazard.’



Tussenconclusie

Acute netvliesschade door moderne 
displays en lichtbronnen (m.n. LED 
lampen) is uitgesloten.

(NB chronische expositie ratten)



Deel 2 Nut van gekleurde filters

1 In het oog

2 Buiten het oog



Spleetlamp opname
(van durrievision.com sep2011)

Kristallijne lens

Vergeling (blauwabsorptie)

neemt toe met de leeftijd

Plaatje met dank aan Tom van den Berg



‘Blue light hazard’
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Het oog heeft een 
UV filter.
Oudere oog: 
transmissie blauw 
wordt minder.



Implantlensen

• Altijd voorzien van een UV filter.
• Als je bijbetaalt, wordt een extra stukje 

violet/blauw weggefilterd, ‘blue blockers’. 



Implantlenzen met extra blauw 
filter ‘blue blockers’



Blue blockers in implantlensen, 
2018

… the evidence whether blue light-filering IOLs provide
greater protection to macular health … is inconclusive. 



Blue blockers in implantlensen, 
2019

Using blue light–filtering IOLs to impart benefits 
to the macula is currently not supported by the 
best available clinical research evidence.

JAMA Ophthalmol. 2019;137(6):694-697



Hoe geler de bril hoe meer blauw licht wordt tegengehouden.

Brillen met blauw filter



Ophthalmic and Physiological Optics, 2017:

We find a lack of high quality evidence to support 
using BB spectacle lenses … to improve visual
performance or sleep quality, alleviate eye fatique
or conserve macular health.



Chronische hoge blootstelling

Effecten huid
• veroudering en kanker

Effecten retina
• ouderdomsgebonden maculadegeneratie (AMD)?



Meta-analyse Zhou et al. 2018



Meta-analyse Zhou et al. 2018



Eindoordeel

The results indicate that sunlight exposure 
may not be associated with increased risk of 
AMD based on current published data.



Als zonlicht al geen invloed heeft op 
maculadegeneratie, dan moderne displays 
al helemaal niet. 
Voor extra bescherming is geen evidentie.



Een nachtbril heeft gele glazen. … Het resultaat is 
scherper zicht en meer contrast. 

… Het werkt dus niet in schemerlicht of bij zwakke verlichting.

Een bril met nightview glazen geeft je ogen 
rust, voor een veilige autorit!

Nut van gele (nacht)brillen



August 1, 2019
Comparison of Pedestrian Detection With and Without Yellow-Lens Glasses
During Simulated Night Driving With and Without Headlight Glare
Alex D. Hwang, PhD1; Merve Tuccar-Burak, MS1; Eli Peli, MSc, OD1

JAMA Ophthalmol. 2019;137(10):1147-1153. 
doi:10.1001/jamaophthalmol.2019.2893

Yellow-lens night-driving glasses did not appear to 
improve pedestrian detection at night.

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Alex+D.+Hwang&q=Alex+D.+Hwang
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Merve+Tuccar-Burak&q=Merve+Tuccar-Burak
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Eli+Peli&q=Eli+Peli


Samenvatting

Rekenwerk
• 2016 O’Hagan Lichtbronnen van displays zijn veel te zwak voor schade. 

Recente reviews
• 2019 Downie Blue blockers in implantlenzen hebben geen bewezen nut.

• 2017 Lawrensen Gele brillen hebben voor visuele prestaties geen bewezen nut.

• 2018 Zhou Chronische hoge lichtniveaus vergroten niet het risico op AMD.

Experiment
• 2019 Hwang Gele brillen hebben voor verbeterd nachtzicht geen bewezen nut.





Dank voor het kijken.


