
t?73

ln dit artrkel worden de

EG-richtl¡nen op het

gebied van de visuele ergo-

nomle, waarvan de verlich-

trng onderdeel is, nader toege-

licht en wordt met name voor verlichting

aangegeven ho e aan deze eisen in de prak-

tijk kan worden voldaan.

Ooryermoeidheid en

beeldschermwerk
Beeldschermwerk is vrsueel werk. Wat

mensen'visueel' kunnen. moeten ze dan

ook aanwenden voor dat werk. lndien het

visuele systeem daamaast ook nog moet

corrigeren voor bijvoorbeeld spiegelingen

in het scherm of ande¡e vtsueel-ergonomi-

sche misse¡s, dan komt het waarschijnlijk

daardoor vaker voor dat er gezondheids-

klachten worden geutt. met name oogver-

moeidheid.

Er is een aantal visuele condities, waarvan

ook enkele de verlichting betreffen, aan re

geven die als potentiele veroorzake¡s van

visuele vermoeidheid beschouwd kunnen

worden. Uit het TNO-onderzoek (Pot e.a.,

I986) blijkt dat vele daan'an te maken

hebben met het feit dat de regels van de

(visuele) ergonomie onvoldoende worden

toegepast. Tot mogelijke problematrsche

ergonomische condities kunnen gerekend

worden de leesbaarheid van de schermin-

formatie (b.v. door te grote of kleine con-

t¡asten en/oIdoor spiegelingshinder),

groot helderheidscontras¡ tussen manu-

script en scherm en grote kijkhoeken tus-

sen scherm, manuscnpt en roetsenbord. In

Tabel I is een overzich¡ gegeven van de

meest voo¡komende visuele knelpunten

die bíj 222 beeldschermwerkplekken
geconstateerd zijn tesamen met de percen-

tages klachten die daarmee in verband te

brengen zijn.

ln het TNO-onderzoek en ook in twee

andere Nederlandse studles (De Groot en

Kamphuis, 1983; Grotendorst, I983),
waann de conditie van de ogen van beeld-

schermgebruikers gedurende enkele jaren

gevolgd werd, is bovendien aandacht

besteed aan de mogelijke invloed van oog-

en bnleigenschappen op vtsuele vermoeid-

heid bij beeldschermwerkers. Uit deze stu-

dies kan het volgende worden samengeva!.

Een relatieI slechte geztchtsscherpte geeft

aanleiding tot meer klachren Het ziet er

niet naar uit dat contactlens-dragers bij het

werken met beeldschermen speciale pro-

blemen hebben Leesbnllen die niet zijn

afgestemd op de ki¡kafsund bij beeldscher-

men (dar is meestal 50-70 cm, terwijl dit bU

normaal leeswerk 30-40 cm is) kunnen lei-

den tot toenemende visuele vermoeidheid.

vooral bij oudere beeldschermwerkers (45

jaar en ouder). De mentngen ve¡schillen

over de voor- en nadelen van het gebruik

van (aan de werksituatie aangepaste) bifo-

cale bnllen.

Een door betrokkenen vaak toegepaste

methode om genoemde oogklachten te ver-

minde¡en is het reduceren van de oogbelas-

ring door het innemen van een andere,

vaak ongunstrge, werkhouding. Zo nemen

beeldschermwerkers al gauw een verkeerde

houding aan als gevolg van een ntet aan de

werksituatie aangepaste brit (Figuur I).
Hier ligt dus duidelijk een relatie van

klachten meI betrekking tot het bewegings-

apparaat en vrsueel ergonomische knelpun-

ten. Een relatie die in de praktijk zeiden

rvordt onderkend. Het is nret uitgesloten

dat hinderlijke spiegelingen op het scherm

oI een ondeugdelijke kunstlichtinstallatie
(b.v. te grote luminantieve¡houdingen) een

zelfde relatie kan vertonen.

Het Besluit Beeldschermwerk
Het Besiuit Beeldschermwerk, kortweg BB,

geldt voor alle beeldschermwerkplekken

en hun onmiddell¡ke werkomgeving.

Hiermee wordt. zowel de beeldschermap-

paratuur als de werkplek zelf en de directe

werkomgeving inclusie I verlichting,

geluid, temperatuur, vochtigheid en stra-

ling bedoeld. Het Besluit is geldig voor

iedere werknemer die minimaal 2 uren per

etmaal gebruik maakt van beeldschermap-

paratuur.

Goede verlichting beeldschêrrll-
werkplek vrtettel¡¡k verplicht

P.M. van Bergem-Jansen

ln ons land werken naar schatting meer

dan een miljoen mensen met een beeld-

scherm. Uit ondezoek (Pot e.a., 1986)

blijkt dat beeldschermwerk kan leiden

tot nek- en schouderklachten, ver-

moeidheid van de ogen en hoofdpijn;

circa 4O7" van de beeldschermwerkers

vertoont één of beide van de eerstge-

noemde typen klachten,2A% liidt aan

hoofdpijn. Evenals de oogklachten is

ook een gedeelte van de klachten met

betrekking tot het bewegingsapparaat

terug te voeren op een onvoldoende

toepassing van de visuele ergonomie.

Sommige nek- en schouderklachten blii-

ken namelijk in verband gebracht te

kunnen worden met een slechte werk-

houding die men inneemt om luist de

oogbelastin g te verminderen.

Om onder meer deze klachten in de toe-

komst tot een minimum te beperken is

door middel van het Besluit Beeld-

schermwerk dat sinds 1 ianuari 1993

van kracht is geworden, een EC-richtlijn

met regels voor veilig en gezond beeld-

schermwerk in de Nederlandse wetge-

ving opgenomen. ln het onlangs door

de Arbeidsinspectie uitgegeven Publika-

tieblad P184 'Werken met Beeldscher-

men' (DGA, 1993) wordt het Besluit

toegelicht.

P M. van Bergem-Jansen R.e. is werenschap-

pelijk medewerkster bij het Instituut voor

Zintuigfysiologe TNO, afdeling Werkomge-

rrng, Kampweg 5,3769 DE Soesterberg.



omschriiving knelpunt

m.b.t. werkplekinrichting

grote hoek blikrichting -

normaal op concept

grote kij khoek scherm-concept

idem, plus veel blikwisselingen

scherm-concept

m.b.t. visuele informatiepresentatie

slecht leesbaar concept

symbolen op scherm dicht opeen

kleine letters op scherm

flikkerend scherm

m.b.t. verlichting

scherm te donker t.o.v. concept

groot contrast scherm - naaste omgeving

sterke spiegeling op scherm

De rverkgever rs volgens een algemene

kadernchtl¡n srnds I januan l99l ver-

plicht tot het analvseren van VCW (veilÍg-

hcrd. ge:ondhcid. rvel:rjn)-knclpunten rn

:rjn bedri¡t en moet br¡ een geconstateerd

knelpunt passende maatregelen treilen ter
verbetennq van de situaue Dit geldt voor
alle voorkomende rverkplekken, dus ook

voor beeldschermrverkplekken Door Tr.r-O

is de Inspectremethode .{rberdsomstandig-

heden tTNO & SZW. 1992) samengesteld

die als hulpmrddet b¡ een dergelijke knel-

punten-inventarisatre en bij het aangeven

van oplossingen gebruikt kan rvorden. De

beeldscherm*'erkplekken dre op het tijd-
stip van de ins'erkingtreding van het BB

reeds in gebruik zrjn. moeten uiterhjk op I
januari I99i voldoen aan de tnhoud van de

EG-richtlÍjn. die in de brjlage van het BB is

neergelegd. Nieuwe'"verkplekken moeten

daar al meteen aan voldoen.

De EG-richrli.¡nen voor verlichting luiden

als volgt:

De algemene en/oI plaarcelij ke verlich-

ting (bureaulampen) moeten zorgen
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Percentage percentage
knelpunten klachten

58

niet gemeten

niet gemeten

19

voor voldoende verlichting en een pas-

send contrast tussen beeldscherm en

omgeving, rekening houdend met de

aard van het ."verk en de vlsuele behoef-

ten van de gebruiker.
- De werkplek moet zo rvorden Íngericht

da¡ lichtbronnen ;oals verlichtingsar-

maturen, ramen en andere gevel-

openingen, doorzichtige oI doorschij-

nende',vanden. alsmede lichtgetrnte

apparaten en wanden. geen directe ver-

blinding en geen hinderhjke reflectres

op het beeldscherm veroorzaken.

De EG-voorschrilten voor de informatie-

presentatie op het beeldscherm komen in

het kort hierop neer dat de tekst op het

scherm zo gepresenteerd moet worden dat

deze goed leesbaar rs Dat hee[t onder meer

te maken met de afmetingen van de ¡ekst,

met de luminantÍe van en het contrasl tus-

sen tekst en schermondergrond en met de

spiegelingsgevoeligheid van het scherm.

Het BB voegt aan de EG-richtlijn toe dat de

beeldschermwerker op gezeIte tUden de

mogel¡kheid moet knjgen een oogonder-

zoek te ondergaan. Zonodrg moeten pas-

sende hulpmiddelen ter beschikking wor-

den gesteld Indien de werknemer een bnl
nodig hee[t die direct verband houdt mer

het beeldschermwerk, is de werkgever ver-

plicht deze te vergoeden

Voor de praktische inn:lling van deze

voorschriften rvorden in het door de

Arbeidsinspectie uitgebrachte P-blad 184
'Werken met Beeldschermen (DG.\. I993)
nchtlijnen gegeven en wordt venvezen

naar de norm NEN 3087'Visuele ergono-

mie in relatie tot verhchting; pnnclpes en

toepassrngen (NNl. 199l) Het rvettel¡k

kader dat NE¡- 3087 reeds had met betrek-

king tot de Arbowet. wordt hiermee nog

eens verstevigd.

Beeldschermen en verl¡chting
De zelflichtende beeldschermen. die

gezien kunnen rvorden omdat :e hun

eigen licht (luminanrÍe) produceren.'n'ra-

gen geen aparte belichting:oals bij tekst

op papier. Toch zal dit er niet toe leiden

dat in werkrurmten met beeldschermen

de verlichting uirsluirend nog voor orren-

tane dienst behoe[t te doen en er geen

extra licht meer nodig is op de werkplek

ze[[. lmmers. de dag van het paprerloze

kantoor rs nog niet in zicht. en he¡ r'alt te

betrvijfelen ol die er ooit zal komen.

gegeven de grote hoeveelheden paprer

die de computersys[emen nog steeds pro-

duceren.

Het gevolg is dat de verlichting op de rverk-

plek in feite trvee doelstellingen moel \'er-

vullen die vaak tot tegenstrijdige verlich-

tingseisen kunnen leiden; enerzijds afge-

stemd op het lezen van concepten, druk-
werk enioI tekeningen. anderzijds toege-

spitst op de specifieke eigenschappen van

de beeldschermen.

Er kunnen in verband hiermee drie tlpen
beeldschermwerkplekke n worden onder-

scheiden:

- de (doorsnee-)beeldschermrverkplek,

waar op he¡ honzontale bu¡eauvlak

65

27

44

72

57

36

22

74

53

52

27

41

49

Ttlbcl l: Tin nt¿¿s¿ r'r.¡0r horncndc ol¡ti:ctrcvc vrsLre lc hncipuntc n mtt dc fi cqutntu: t'an vttorkomcn en het per-

ccn¿atc hkt¿irtcn blj ccnroucftg bccldschi:r mrverh op kantor-cn vr.rigcns Pot t a , 1986
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ook lees- en schrÍjñverk plaatsundt:

- de beeldschermwerkplek voor rntensie-

ve lekst- en dataverwerking, waar om

ergonomrsche ¡edenen een concept-

houder vlak naast het beeldscherm

wordt gebmikt;
- de CAD-werkplek, waar het gebruik

van een meerkleurenbeeldscherm

essentreel is en waar op het honzontale

bureauvlak vaak ook fijne tekeningen

lT 
t.""t. contrasten worden gele-

In het volgende wordt aangegeven hoe voo¡

deze drie typen beeldschermwerkplekken

aan de EG-richtlijnen voldaan kan worden

Voldoende verlichting
De benodigde verhchtingssterkte op beeld-

schermwerkplekken dient vaak ondenn de

NEN 3087-klasse voor'normale werkver-

lichting'(200-800 lx) gekozen te worden.

Kiest men voor een hoog lichtniveau en valt

er als gevolg daarvan veel licht op het

scherm, dan kan door cont¡astverhes de

leesbaarheid van de schermtnformatte ver-

minderen. Dit doet ztch voor bij de wat

oudere monochrome (é¿n-kleunge) beeld-

schermen. de nteuwe t)?en z!n hiewoor tn

veel mindere mate gevoelig Dit zou kun-

nen betekenen dar het probleem van con-

rrastverlies door teveel opvallend licht voor

de nabije toekomst nlet relevant meer ts

Niets rs echter mtnder waar. Omdat meer-

kleurenschermen tegenwoordlg voor een

lage kostprijs te verknjgen z¡n, worden

deze schermen steeds meer toegepast. En

het zijn nu juis¡ deze kleu¡enschermen die

in verband met verlichring het meest kri-

tisch zijn.

Om de kans op contrastverlles te minimali-

seren geldt dat er als regel op meerkleuren-

schermen maximaal zo'n 150 Ix mag vallen.

Dit is vooral van belang wanneer kleurge-

bruik op het scherm essenlieel is en het

aantal mogelijke kleurencombinaties zo

groot mogelijk moet zijn of juist het

gebruik van de kleuren met lage luminan-

des beiangrijk is. Globaal geldt voor kan-

@

Loomrimren dat het maxtmum van 150 [x

niet wordt overschreden wanneer bij een

algemene verlichting met plafondarmatu-

ren he¡ lichtniveau op het honzontale

bureauvlak niet meer dan crrca 250 à 300

lx is. Vanwege de grote ¡endementen van

de hedendaagse plafondarmaturen zal dit
echter niet voor alle rverkplekken in de

werkrurmte opgaan: direct onder een arrna-

tuur is de verlichtingssterkte zeker hoger.

Om nu wèl overal in de werkmimte aan

bovenstaande eis te kunnen voldoen, zou

de algemene verlichtrng gedrmd kunnen

worden. Een andere mogelijkheid biedt de

toepasslnS van een twee-componenten \¡er-

lichtingssysteem met rndirecte basisverlich-

ting. zoals verderop rn dit artikel wordt
beschreven.

Voor de beeldschermrverkplek waar ook

lees- en schrijfwerk op het honzontale

bureauvlak plaatsundt, is bovengenoemde

verlichtingsste¡kte van 250 à 300 lx vol-

doende (NNI,199l) \'oor de trvee andere

soorten van beeldschermwerkplekken

geldt dit echter niet:

a) Op de werkplek voor tekst- en dataver-

werking zal het concept op de concept-

houder naast het scherm ntet meer Licht

ontvangen dan op het kleurenbeeld-

scherm maximaal ts toegestaan. namelijk

cÌrca 150 lx.

b) Op de CAD-werkplek is 250 à 300 Ix

vaak onvoldoende voor het lezen van

fijne tekeningen met gennge contrasten
(NNr, r99Ì)

Op de hard-copy gedeelten van beide

werkplekken is derhalve meer licht nodig.

Daarvoor ztjn in pnnctpe twee oplossingen

mogel4k:

Het algemene lichtniveau tóch
opvoeren
Echter, hoe meer licht er op een kleuren-

scherm valt, hoe kleiner het aantal mogelij-

ke kleurencombinaties op het scherm

waarbij de informaue nog goed afleesbaar

is. Zo geldt voor een doorsnee VGA-kleu-

renscherm dat het aantal mogelijke kleu-

rencombinaties b¡ elk van de twee mogelij-

ke beeldpolanteiten afneemt van I6 naar 9

bi.¡ verdubbeling van het lichtniveau op het

scherm'r'an 150 Ix naar 300 lx (Tabel II).
Voor de CAD-werkplek is in verband met

her noodzakelijke kleurgebn:ik deze oplos-

srng veelal onaanvaardbaar. Voor de beeld-

schermrverkplek waa¡ intensieve tekst- en

dataverwerking plaatsvindt is verhoging

van het lÍch¡niveau in pnncipe toelaatbaar.

Hier is kleurgebruik op het scherm veelal

niet echt nodig, waardoor vermrndering

van het aantal mogelijke kleuren meestal

geen probleem vormt. Men zou in verband

hrermee ook kunnen overwegen een mono-

chroom scherm te gebruiken. Indien dit
scherm een lichte ondergrond heeft, is

bovendien het luminanuecont¡ast tussen

scherm en concept gemakkel¡k binnen de

hiewoor geldende grens te houden (zre ver-

derop rn dit a¡trkel)

Tw e e - co m p o n e nten v e r I i chti n g

toepassen
Dit is een combinatie van een algemene

basrsverìichting van de gehele werkruimte

en een aparle aanvrrllende werkplekver-

lichting De algemene basisverlichting kan

ln pnncrpe verzorgd worden door mrddel

van zowel plafondarmaturen als verhch-

tingsarmaturen die het licht naar het pla-

iond toe uits¡ralen (indirecte verlichting).

Omdat de plafondarmaturen op veel plaat-

sen toch nog te hoge hchtniveaus veroorza-

ken, heeft indirecte basisve¡ltchting hier de

voorkeur.
Voor een CAD-werkplek is dit in feite de

enige goede oplossing, mits de plaarelijke

verlichting (bureaulamp) het scherm niet

exrra aanlicht, geen verblinding en spiege-

lingshrnder veroorzaakl en zo mogelijk

dimbaar is. lndien het dimmen van de

plaatselijke verlichting niet of onvoìdoende

mogeli.¡k is, kan een ruim in hoogte verstel-

bare (r'erblindingsvn.¡e) bureaulamp ook

voldoende mogelijkheden bieden om het

lichtniveau aan de behoefte aan !e Passen.

Wel dient men er dan voor te zorgen dat

het beeldscherm buiten de lichtbundel van

de bureaulamp blijfi.
Op de werkplek voor tekst- en dataverwer-



donkere ondergrond:

ondergrond01234567
zwart blauw groen cyaan rood magenta bruin/ dkrgrijs

dkrgeel
tekst ab ab ab ab ab ab ab ab

8 licht grijs

9 licht blauw
10 licht groen + +
11 lichtcyaan + + + + + - + -

12 licht rood
13 licht magenta - -

14 lichtgeel + + + + + - + - + -

15 wit ++ ++ ++ +- +- ++

lichte ondergrond:

ondergrond 8 9 10 11 12 13 14 15
licht licht licht licht licht licht licht
grijs blauw groen cyaan rood magenta bruin/geel wit

tekst

0 zwart
1 blauw
2 groen
3 cyaan
4 rood
5 magenta

ab ab ab ab ab ab ab ab

++ ++ ++ ++
++ ++ ++

+- ++
+- +-

6 geel +-
7 donkergrijs +- +- ++

\'¿clusop irr'¿ becldschcrrn t¿ rrct¿n I5d i,r lirt cn.LrLl i,r rb)

'ing met kleurenbeeldscherm oidonker Luminantiecontrast beeldscherm - srrqe consequenrres hebben. Votgens NEN

monochroom scherm zal de e.rrra aanlich- omgeving 1087 (NNl, l99I ) geldr daaiom een \.er-

ting van het concept op de concepthouder Volgens een algemeen aanvaarde ruisrregel houding van ren hoogste L0 russen de

door middel van plaatsehjke verlichting al mogen de lumrnrnues van her beeldscherm luminantie van her beeldscherm en die van

gauw lot te grote contrasten leiden ¡ussen e n de onmÍddelhjke omgevrng daan'an de directe omgeving l*,and achrer scherm.

scherm en concept 1:te verderop tn dit artr- (concept rn conceprhouder. rvand achrer bureaublad), renvr.¡l de maxrmum verhou-
kel). Wordt :o n rverkplek daarentegen un- scherm) bi j r oorkeur de verhouding van 3 ding van de lumrnanues van raak en penie-
gerust met een monochroom scherm met nret overschrijden en moeren verhoudin- ne 1:30 is

lìchte ondergrond t paper whi¡e ). dan is er sen grorer dan l0 russen de gemrddelde
nauwelqks meer een verhchtÌngsprobLeem. lr.rminanue van her beeldscherm en verder Zoals reeds vermeld. is her voor de beeld-

Dir 
'oor 

rvar berrerr de kunsr'errichting Her ::i:i:ï$ :::iJi::i:ä1ï1s 
u'anden 

:$:ilå'J.*'i;f;ilïlï::i'5i;-.n
:al duÍdelijk zijn ciat op een beeldscherm- Strikte naleving van de:e regel is uirslur- onmogel¡k om aan de geLdende (strenge)

rverkplek nabtj het venster (< 3 à 4 m) al rend b¡ combinatie van knrische lvaame- regel r'an ].:3 te voldoen. \\'anneer er

gauw een te hoge verlichtìngssterkte ten ming en veelvuldige blihvisselingen nood- gebruik gemaakr wordt van een donker
gevolge van daglicht valt. Om die reden :akeli.¡k. :oals die zich kunnen voordoen monochroom beeldscherm ol een kleuren-
wordt vaak aanbevolen de beeldscherm- bij intensreve tekstvenverkrng en data- beeldscherm Her kleurenbeeldscherm dat

werkplek op rurme aistand van het venster invoer Voor de andere beeldschermrverk- een gemiddelde luminantre hee[t van crrca
te plaatsen. Dit is urteraard niet altijd moge- plekken tCAD-rverkplek en doorsnee- l0 cd,/m2, laat volgens die regel maxrmaal

1k Het is dan zaak het binnenvallende dag- beeldschermw,erkplek) ;al enige over- een concept-lumrnanrie toe van 30 cd./m2.

licht doel¡reffend a[ te kunnen schermen. schnjding van deze prakrijkregel geen em- hetgeen voor r',rr papier overeenkomt met
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Figuur ì: Beeldschcrmwerhers nemen een verheerde

werhhoudrngaan als gevolgran een onvoldoende

aanhet werh dangepaste bnl

zo'n 120 lx. Dit lich¡nrveau voldoet nlel aan

NEN 3087 (NNl, 199I), dat hiewoor

minÍmaal 200 lx vererst Op een beeld-

schermwerkplek voor lnlensleve tekt-
en/of dauverwerking kan men daarom

beter geen donker monochroom beeld-

scherm oI meerkleurenscherm gebruiken

Een licht monochroom scherm ts hier veel

beter; een lichtniveau van 200 lx o[ eventu-

eel hoger op het concept vormt dan geen

probleem, en er kan gemakkelijk aan de

gestelde regel voor lumtnantteverhoudtn-

gen worden voldaan.

Voor de ovenge twee ti?en beeldscherm-

werkplekken. de CAD-werkplek en de

doorsnee-beeldschermwerkp Iek, geldt dat

bij een'niet al te exlreme kleurgeung van

het in¡eneur rn1wel altrjd aan de geldende

(minder strenge) regel voldaan kan worden.

Al eerder kwam tn dit anikel de afscher-

ming van he¡ venster rer sprake in verband

met het invallende daglicht op een beeld-

schermwerkplek nab¡ het venste¡. Ook in

geval van verder van het venster verwrjder-

de beeldschermwerkplekken, dienen ven-

sters voorzien te worden van een afscher-

ming, in dit geval helderheidswering

genoemd. Ter bepaling van het meest

geschikte type worden twee poslties van

het beeldscherm ten opzichte van het ven-

ster onderscheiden:

l) De meest kritische situatie doet zich

voor wanneer het venster bij de taakuitvoe-

nng direct in het gezrchsveld aanwezig is

(beeldscherm tegen het venster geplaast).

lndien het verplaatsen van de rverkplek

hier niet mogelijk is, bredt het aanbrengen

van een volkomen lichtdichte helderheids-

wering de oplossing. Een uttzondenng

vormt her venster op het noorden. waar

ook een niet volkomen hchtdichte helder-

heidswenng toepasbaar is, ml!s er geen

zonbeschenen gevels e.d. r'Ía her venster

zichtbaar zijn.
2) Ook wanneer he! venster niet direct in

het gezrchrveld aanwezrg is, kan het brj het

opki.¡ken van het werk een te grote lumi-

nantie opleveren. Toepassing van een hel-

derheidswenng rs dan eyeneens noodzake-

l¡k, zij het dat deze ntet volkomen licht-

dicht behoeft te zrjn.

Hinderl ijke ref lecties
De anti-spiegelingsvoorzieningen van

beeldschermen zijn meestal niet doel-

treffend genoeg om hinder van reflecties in
het scherm te voorkomen De beste reme-

die om dit soort spiegelingshinder te voo¡-

komen is de beeldschermwerkplek zo te

plaatsen dat verhchtingsarrnaturen, ven-

sters of andere heldere objecten er nle! ln

gespiegeld gezten kunnen worden. In één-

en tweepersoonskamers is dit gemakkel¡k

realiseerbaar: het beeldscherm haaks op de

gevel en de beeldschermwe¡ke¡ niet. ver van

en met de nrg naar de zijwand gericht. In

veel grote werkruim!en is zo n opstelling

voor een enkeling mogelijk, maar voor de

meesten niet. Hier ligt de oplossing ìn de

keuze van dejuiste kunstverlichting en

vensterafscherming.

Kiest men voor plafondarmaturen, dan is

he¡ om te beginnen noodzaak armaturen

loe [e passen met een afschermhoek van

40" of,+5o (ten opzichte van de horizon-

taal). Hieraan voidoen beslist niet alle ver-

lichtingsarmatu¡en, ook niet alle spiegelop-

tiek-armaturen. Verder mogen de bedoelde

annaturen geen al te hoge luminanries in
zijwaartse nchting hebben. Hoe hoog deze

Iuminanties maxrmaal mogen zijn hangr af

van het type beeldscherm. Brj monochrome

beeldschermen voldoen in de regel de gesa-

tineerde spiegeloptiekarmaturen (mèt

genoemde afschermhoek) goed. Omdat

kleurenbeeldschermen met hun lage lumi-
nanties nog gevoeliger z¡n voor spiege-

lingshinder, is het bi.¡ dit soort schermen

berer om arrnaturen me! hoogglans-spie-

gelopdek (èn mer afschermhoek van .l0o o[
45o) toe [e passen, die nog lagere zrjdeling-

se luminanties hebben.

Kiest men voor een twee-componenten

verlichtingssysteem met voor de basisver-

lichting rndirecte verlichtrngsarmaturen,

dan mogen er geen al te sterke licht-donke¡

overgangen (als vuistregel wordt een maxt-

mum van 5: I aangehouden) aan het pla-

lond optreden.

Indien het onvermijdelijk is dat de beeld-

schermen zó worden opgesteld dat he¡ ven-

ster hierin spiegelingshinder kan veroorza-

ken, dient meestal een vorm van helder-

heidswenng toegepast ¡e worden die de

hoge vensterluminanties sterk kan reduce-

ren. Ook hier dienen voor de keuze van hel

juiste type twee (exteme) situaties onder-

scheiden te worden:

l) ln alle gevallen waann de zon tn het

scherm gespiegeld kan worden. hetgeen

zich vnjwel uitsluitend brj nier-algescherm-

de lage zonnestanden voordoet, ts alleen

een volkomen Iichtdichte voorziening

afdoende. ongeacht het type beeldscherm.

2) Bij wèl (b.v. door overslaande bebou-

wing) afgeschermde lage zonnestanden

kunnen ook niet volkomen lichtdichte hel-

derheidswerende voorzteningen worden

toegepast, mits ze een ñ1ne weefselstruc-

tuur hebben èn er monochrome beeld-

schermen worden gebruikt die onrspiegeld

zi.¡n. De best mogelijke ontspiegeling van

het scherm wordt bereikt door middel van

een Ll1 ì,-coating, die uitsluitend onder

speciale condities tijdens het fabricagepro-

ces wo¡dt aangebracht. Bij kleurenscher-

men, voorai wanneer kleurgebruik essen-

tieel is, geldt dat de helderheidswenng

altijd lichtdicht moer zijn.

Omdat behoud van urtzich¡, eventueel van-

uit een ander gedeelte van de werkruimte,

door veel kantoorwerkers wordt geprefe-



Figuur2:\letúvee-cotnponentent,erlichtinghanetngoedcvcrirchtinglan debeeldschermwerhplehworden
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reerd. worden voor daglichr- en/oI helder-
herdswenng lamellengordrj nen geadvi-

seerd. Deze kunnen zo geopend ',vorden
dat aan beide [uncries. dagLichr- en/of hel-
derheidsrvenng èn urrzrcht, voldaan rvord¡.
Daarb¡ geldt ovengens rvel dar brj hal[-
open lamelstand de helderheidsrverende

rverking nier rvezenlrjk mag a[nemen. Hier-
aan s,ordt. voldaan indien het marenaal van

de lamellen nier glad of glanzend. maar mal
is mer een nret al te lichte trnt. rvaan.an de

diifuse lichtrcfìecue klerner rs dan i0%

Conclusies
\ek- en schouderklachten. r'rsuele ver-

rnoerdheid en hoo{dpUn komen veelvuldiq
voor brj beeldschermrverkers Een aanral

van deze klachten ls terug te voeren op
ondeugdel¡ke vrsuele condrties Hien.an
:tjn sommrge direcr in verband te brengen

met de verlichting van de beeldscherm-

*'erkplek. Om de klachren re minimahse-
ren, stelt her Besluir Beeldschermrverk bij
rvet onder andere elsen aan de verlichtine
van de beeldschermrverkplek. De çerlich-
tingsaspecten die daarbrj van belang *'or-
den geacht. ¿ljn: de verlichringssrerkre. her

luminantrecontrast tussen beeldscherm en

zorvel nabr.¡e aLs verre omgeving, en de

spregelingen in her sche¡m Dejuisre ver-

lichting Ís afhankelijk van de soorr beeld-
schermrverkplek en de eigenschappen van
het beeldscherm DrÍe opmerkelUke conse-

quentles zun:

- Waar kleurgebrurk op het beeldscherm
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essentreelis, blijkt uitsluitend het twee-

componenten verlichtingssysteem mer

indirecte basisverlichting te voldoen.

Dit is vooral van belang op de CAD-
rverkple k.

- Op de beeldschermrverkplek rvaar

intensreve tekst- en/oIdaravenverking
plaatsvindt kan alleen aan de eisen

rvorden voldaan rvanneer gebn¡ik
gemaakt rvordt van een monochroom
beeldscherm mer lichte ( paper rvhite )

ondergrond.
- \'ensters in beeldschermrulmten die-

nen algcschermd te kunnen rvorden.

Waar kleurgebrurk op het beeldscherm

essentreel is voldoer uÍtsluÍtend een

lichtdichte alschermrng. ln alle ovenge

gevallen past ook een niet volkomen
lichtdichte voorzrening, mits het ven-

ster nieI direct op de achtergrond van

het scherm aan."vezrg Ís. I
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Summary
SinceJanuan, Ist the guÍdelines lrom rhe

European Communr[v conceming sa[e :rnd

healthy VDU-work has been rncluded rn

¡he Dutch Law on Working Conditions [n
this arucle the EC-guÍdelines in rhe field ol
vrsual ergonomrcs are elucidated. Practrcal

solutions are glven lor the lighting ol
VDU-rvorkplaces ¡o lulfil thcse

requlrements.

Three notable consequences are:

- Where colour use on the VDu-screen

is essenttal. onlv a two component

lighting s)'stem \vrth rndirect general

lighting appears to be adequate.

- On ¡he VDU-workplace for intensive

text and,/or data processing, the

requirements are onll' met rvhen a

monochrome screen with light ('paper

rvhite') background is used.

- tt should be possrble to mask the

rvindorvs in VDU ',vorking rooms.

Where colour use on the VDU-screen

is essential onll'a light proofblind is

adequace. ln all other cases the blind
does not have ro be completely' light
proof. provided that the VDU-screen is

not placed in ironr of the rvindow.


