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Ervaring met hemels
wit licht
Een goede verlichting op de werkplek

is zeer belangrijk voor de mededil'ers. De eell /noet er evell {Wil wellllell

werkers. Het bedrijf Feltor Lighting uit Bilthoven volgt de ontwikkelingen

en dat is l1et, sOlllllligell

op het gebied van lichtkwaliteit

weg vall ell ollgeveer de I/elft villd l1et

op de werkvloer

al jaren op de voet. Als

helelllaailliets,

adviserende

groothandel

(in lichtbronnen,

artikelen) is hun specialisme

armaturen

en aanverwante

het leveren van de juiste lichtkwaliteit

op de

werkplek.

zijll er lIIeteell

blijl'elll1et

1'1'11
mal' en (el

licilt I'il/{I('//. De oplllerkillgell
daar ook over IlIakeIl. "

Andere

blijl'ell

ze

reacties:

U,lvlijll collega's I/{'bbell deze Skywhite-

Enige tijd geleden is Feltor Lighting
op experimentele
wijze aan de slag
gegaan met de individuele beleving
van (hemelswit) licht op de werkvloer.
De lampen, die voor dit doel werden
gebruikt, waren de Skywhitelampen
(Osram) met een kleurtemperatuur
van 8.000 Kelvin (de meest voorkomende verlichting heeft circa 3 á
4.000 Kelvin) en een kleurweergave
van Ra > 80.
Licht bepaalt de tijd van onze inwendige klok (het 'circadiane ritme' of 24
uUfsritme). Maatstaf hiervoor is de
circadiane werkingsfactor, die bepaald
wordt door de lichtinval op een derde
receptor in het menselijk oog, naast
staafjes en kegelt jes. Deze receptor is
gevoelig voor blauwe straling (maximaal 460-465nm).
Deze lampen geven visueel een lichtblauwe uitstraling. Het onderzoek van
het bedrijf vond plaats in de periode
van de herfst van 2006 tot oktober
2007 bij twee verschillende
instellingen.

bedrijven/

middag

lIIoet slepen. Ecl1ter is l1et niet zo

dat je ook (eitelijk

Illeer ellergie l1ebt, liet

lalllpell

gel1eel geaccepteerd, 1111'11
I//{wkt

er geell opmerkillg

meer over. Er zijll zelfs

wordt alleen verplaatst (ill lIIijn geval).
Concreet lJetekellt dit dat ik ~ç avomis

collega~s die al aallgegevelll1ebbell

lIIinder

bmis vall de elleQ;ie 1'11tegell

(lateII)

bedtijd

ook ecilt moe bell. u

deze lalllp(,//

Andere reacties:
uDe Skywl1itelalllpell
periode vall

2006

werden

gemollteerd.

ill de l1erfçtlil l1et be-

ook

op 11/111
werkplek te willell

mOllterell. u

Tot slot heeft Feltor Lighting gevraagd
naar de uiteindelijke
bevindingen
van
de gevraagde personen. Ook hier weer
enkele reacties:

gill moest ik wellll('// aall de 110gal blal/we
klel/r VeJII l1et licl1t. Maar dat wellt zeer

uOver het gellel'I bell ik er erg positief

.mel, Nllllell

1'11IlIakeIl de lampelI

elIkeIl' l/rell bell je daar {wn

gewend. Ook I/et beeldscl1er/n vall mijll

waar. Ecilter l1et is geell wOlldermiddel

PC is met dit licl1t prillla

lIatl/l/rlijk,

werd er door mijll

te lezen. Wel

collega~ç I'reemd geke-

ken, 1'11kreeg sOlns de oplllerkillg
1'1'11aql/aril/m

o(zollnecelltnlln

o( ik

ill

ik 1111'1'
deed, werd l1et

Andere reacties:
uNa bijlla
collell/sie

bel'illdinsell

den dat lIa 1'1'11week gewerkt
ollder dit licht,

kali ik mei-

eell jaar te l1ebbell gewerkt

prettiger

I'ermoeid aall l1et

kan ik tot de

kOlllell dat deze lampelI

daad 1'('// positiel'e
l1et welzijn

te Ilebbell

ik mij lIIerkbaar

voelde 1'11zelfs lIIillder

dag l1ebt,

lampelI. u

ollder de Skywl/itelmnpen

sllel g('{/ccepteerd.
Wat betreft lIIijll

als je 1'1'11milldere

wordt die niet goed door geb11lik vall deze

zat. Maar

lIa ellige l/itleg I'CIIIIW1l1r die klel/r licl1t, 1'11
de proef waamall

over

l1et I'erkooppmatje

l/itwerkillg

W/II personeII,

Ï//{Ier-

I/ebbell op

mell is fitter

tijd('//s l1et werk ('// ook ~ç avol/{Is gaat
lIIen millder ver/noeid /war hl/is."

eilld vall de werkdag.

De eerste reacties van de gevraagde
personen waren (allen werkzaam in
kantoren):

De willterperiode

uDe Imnp('// zijll een stl/k blal/wer

Mijll

standaard

830

Het l1eefllllede
(ellleid

I'all

2006-2007

De gevraagde personen zijn bij de heer
G.W. Verhuist van Feltor Lighting op
te vragen.

I/eb

ik mij prettiger 1'11fitter gemeld dali
diezelfile periode vall voorgaamie

dali de

die wij in l1et pand voeren.

proe(olldervilldelijk

daardoor

er illderdaad

een mar soort

l1eb ik I'Clstgesteld dat

1'1'11
positieve

I'all deze Skywl/itelalllpell.

waar ik eerst 1'1'11
paar dagellaall

jarell.

scepsis is geheel weg,gellOlllell,
werkillg

l/itgaat

u

l1eb lIIoeten weIlIIelI. Na de gew('//lIillg
wordt l1et 1I0r/naal 1'11valt de klel/r en (1'1l1eid niet Illeer op.
Na mkele wek('// gebmik
dat ik lIIillder

last l1{ul

lijke lIIiddagdipjes.
gecollc('//treerd

realiseerde ik 1111'

I'C/II

de geb11like-

Het is makkelijker

te blijveIl,

Ol/I

Ook de omgeving (collega's) moesten
wennen aan de nieuwe verlichting.
Vanwege de blauwe uitstraling is deze
verlichting al van een afstand waar te
nemen. Enkele reacties:

De toekomst zal uitwijzen of deze
verlichting terrein zal gaan winnen.
Het zorgt in ieder geval voor de juiste
lichtconcentratie
daar waar dat nodig
is, op de werkplek .•

door te werkeII,

lOllder liet gevoel dat je jezel( door de

uJ<eacties I'all ({)llega~ç zijll ell blijl'i'II

lu'el
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