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Ruim 60% van alle ongevallen in de industrie ontstaan door te 
weinig, verkeerde of geen verlichting 
 
(Bron: Onderzoek door de TU Ilmenau in samenwerking met de beroepsvereniging Metaal op 
350 Industriewerkplekken) 

 

YOUR WAKE UP CALL ? 



ZIEN… 

 

 

 
Om meer over het effect van licht te begrijpen moeten we weten wat licht is, hoe het 
menselijk oog werkt en hoe ons brein de informatie van ons oog verwerkt. 



WAT IS LICHT ? 

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik tussen ongeveer 380 tot 
780 Nanometer (van Utraviolet tot Infrarood) en waarneembaar met het menselijk 
oog.  
 
De straling is zelf niet zichtbaar en pas waarneembaar door de reflectie op een 
oppervlak 
 
De combinatie van de aanwezige straling, de eigenschappen van het oppervlak en 
de fysieke kenmerken van de persoon bepalen wat er wordt waargenomen. 



WAT IS LICHT ? 



WERKING VAN HET MENSELIJK OOG… 

 

Belangrijk om te weten…..  

 

Kegeltjes:  Waarnemen van kleuren 

Staafjes:  Waarnemen van contrast 

Ganglioncellen: Regelt Biologische klok 

 
Bij een defect aan de kegeltjes spreekt men van gedeeltelijk of geheel kleurenblind. 

 

 

 



WAARNEMEN…   

Waarnemingen wordt beinvloed door: 
 
• Luminantieverschillen 
• Lichtsterkte 
• Lichtkleur 
• Fysieke beperkingen en leeftijd waarnemer 
 
Verkeerde toegepaste verlichting beïnvloed de waarneming negatief en 
brengt de veiligheid van personen in gevaar! 
 
 
  

 



LICHT EN MACHINEVEILIGHEID 

 

 

Relatie tussen verlichting en productiviteit 

Bron: Onderzoek door de TU Ilmenau in samenwerking met de beroepsvereniging Metaal aan 350 Industriewerkplekken 
Uitkomst: Ontoereikende verlichting is een wezenlijke factor bij arbeidsongevallen 



LICHT EN MACHINEVEILIGHEID 

 

 

Relatie tussen lichtsterkten en ongevallen. 

Bron: Onderzoek door de TU Ilmenau in samenwerking met de beroepsvereniging Metaal aan 350 Industriewerkplekken 
Uitkomst: Ontoereikende verlichting is een wezenlijke factor bij arbeidsongevallen 

NEN-EN 1837 1999 +A1 2009 
Veiligheid van machines - Integrale verlichting 
van machines.   
 

Deze norm geeft richting aan de correcte 
toepassing van verlichting in machines en 
daarmee een verbetering van de prestaties en 
de reductie van het aantal ongevallen. 
 
 
 
 



LICHT EN MACHINEVEILIGHEID 

 

 

NEN-EN 1837 1999 +A1 2009 
 
Aandacht voor: Verblinding 
  Schaduwvorming 
  Kleurweergave 
  Stroboscopisch effect 
  Ergonomie 
  Noodverlichting 
  
 
   
 
 



LICHT EN MACHINEVEILIGHEID 

 

 

“Fout” 
 
 
“Efficiënt verlichten 
verlaagt het 
energieverbruik en 
verbeterd de prestaties” 
 
 

Goed   



LICHT EN MACHINEVEILIGHEID 

 

 

“Fout” 
 
 
“Functionele verlichting 
gericht op taakgebied om 
instelfouten te reduceren” 
 
 
 

Goed   



MEER WETEN? 

WALDMANN B.V. 

Lingewei 19 

 4004 LK Tiel 

www.waldmann.com 

 


