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Wat is Human Centric Lighting?



• De mens staat centraal

• Afstemmen van de verlichting op de 

individuele behoeften.

- leeftijd

- tijd

- toepassing (soort werk)

• Afstemmen van de verlichting op de 

individuele bezigheid

- Werk

- Gezondheid

- Ontspanning

- Beleving

WAT IS HUMAN CENTRIC LIGHTING?

maximale 

lichtkwaliteit
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De opbouw van het menselijk oog



De opbouw van het menselijk oog



De opbouw van het menselijk oog:

Blinde vlek: geen lichtgevoelige cellen
Fovea: veel bepaalde cellen: kegeltjes



Concentratie van kegeltjes op de fovea: aan de achterkant van het oog



Staafjes en kegeltjes registreren licht
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2014: Er is nog veel onderzoek nodig!

1985: Licht beïnvloedt ons gedrag en fysiologie 
(stofwisseling van onze organismen) 

Licht verandert lichaamstemperatuur..
… stimuleert alertheid en aandacht…

“Wij” zijn er mee bezig





• ipRG-cellen  (1-5% van de ganglioncellen) 

hebben het fotopigment melanopsine dat 

op een ingewikkelde manier licht energie 

omzet in “prikkels”

• Ook de “visuele cellen”, staafjes en 

kegeltjes hebben een niet visueel effect.

• Er is een nog niet volledig onderzocht 

”samenspel” tussen al de lichtgevoelige 

cellen.

• Alle lichtgevoelige “visuele cellen” (groene 

curve)hebben een specifieke “golflengte 

gevoeligheid”. De “niet visuele cellen” 

hebben een andere golflengtegebied 

(blauwe curve) 

• De klassieke lichtberekeningen gebaseerd 

op de ooggevoeligheidscurve (groen) voor 

zichtbaar licht V(λ) zijn hiervoor 

ontoereikend.

• Dus hebben we andere rekentechnieken 

nodig.



DE INVLOED VAN DAGLICHT OP HET MENSELIJK LICHAAM

THE EFFECT OF LIGHT ON PEOPLE



HET CIRCADIANE RHYTHME

Tijdsinterval van 

ongeveer een dag





• Ogen zijn verbonden met de hersenen en geven via 

staafjes en kegeltjes visuele prikkels door aan de 

visuele cortex…

• En via ipRGC: intrinsically photosensitive retinal ganglion 

cells niet visuele “prikkels” aan een ander deel  van de 

hersenen.

Deze prikkels beïnvloeden het hartritme, de 

temperatuurregeling van het lichaam, de waakzaamheid, 

de hoeveelheid melatonine, EEC-registraties en het 

circadiane ritme

• Cones en Rods…

….. en dots

SAMENGEVAT:



• De huidige grootheden in de verlichting vertellen niets over HCL

Lumen, Cd, Lux, Cd/m², UGR, U0, … zijn ontoereikend.

• Andere grootheden zijn nodig. Andere normen zijn dus nodig.

Hieraan workt gewerkt op CIE niveau.

Eerste workshop in 2013

Measuring and using light in the melanopsin age (“google this”)

VASTSTELLINGEN
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• Dat is duidelijk….

• De invloed van de niet 

visuele prikkels is zo groot 

dan men , ondanks het 

gebrek aan het volledig 

doorgronden van deze 

materie, toch al een 

normontwerp heeft 

klaargestoomd: DIN SPEC 

5031-100: 2015-08 

• Dit normontwerp beschrijft 

de melanopische werking 

van verschillende 

lichtbronnen op de mens. 



• Deze norm beschrijft ook:

• Onderdrukken van 

melatonine door kunstlicht: 

minder slaap

• Verschuiven/ veranderen van 

het circadiane ritme

• Activeren met licht

• Pupilreflexen

• SAD/ seasonal Affe tive

disorder: Winterdepressie

DIN SPEC 5031-100:2015-08



• Diverse tabellen

• Vergelijken van lichtbronnen

DIN SPEC 5031-100



• De “doorlaatbaarheid” van de ooglens 

varieert (“neemt af”) met de leeftijd

• Echter minder afname voor niet visuele 

effecten: De melanopische werking is 

beperkt leeftijdsonafhankelijk, in 

tegenstelling tot de behoefte aan meer licht.

• Het effect  is verschillend ook per persoon

DE LEEFTIJD

0,5 8 12

4725 60

70 82 91



DE LEEFTIJD

• DIN SPEC 5031-100: 2015-

08 

• “De curven liggen vast”



• Bevestiging “dots”

• Nood aan daglicht

of daglichtsimulatie

• Kom genoeg buiten!!

• …een half uur op de 

middag volstaat…

• Tabellen!

DIN SPEC 67600



• 1: 12000K goeie morgen!650 lux

• 2: 4000K normale lessen 300lux

– 3: 6000K grotere concentratie 

1000lux

• 4: 2700K “kalmerend licht” 300 lux

• 5: 12000K tegen het middagdipje 

650 lux

DIN SPEC 67600: 

SCHOLEN



• 1: 300 lux 3000K

• 2: “volgens de NBN EN 12464-1

•

3: 250 lux 8000K

DIN SPEC675600

KANTOREN



• Bewoners activeren…

• Zodat ze beter slapen.

• De nachtrust “geneest”….

• Licht brengt ritme voor 

dementerenden (kamers woon-

ruimtes

• Correcte gangverlichting 

tegen het nachtelijk dwalen

DIN SPEC675600

OUDERLINGENTEHUIS



• Opgebouwd zoals 

NBN EN12464-1

DIN SPEC67600

INDUSTRIE



• Daglicht simulatie stimuleert het 

genezingsproces.

• Nachtrust “geneest”

DIN SPEC67600

HOSPITAAL
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WAT HEB JE NODIG VOOR HCL?

Active armaturen

Light management

Lichtprofiel 
(DINSPEC 67600)



GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN+ PRESET PROFIEL
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OFFICE

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

luminous flux colour temperature



INDUSTRY

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

luminous flux colour temperature

Night shift -> warm white



RETAIL

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

luminous flux colour temperature
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FACTOREN VAN FYSIOLOGISCHE EFFICIËNTIE VAN HET LICHT

 Verlichtingssterkte op

ooghoogte

 Lichtrichting

 Oppervlakte grootte

 Actief spectrum

 Regelbaar

 Blootstelling
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Vragen?


