
Software ki¡kt naar meer dan de ogen

Erik Pennekamp

Vermoeidheid van de ogen komt bij
de meer dan één miljoen beeld-
schermwerkers anderhalf maal zo
vaak voor als bij een vergelijkbare
groep niet-beeldschermwerkers. Uit
rlvo-onderzoek blijkt dat 37 7o ten
minste eenmaal per week klachten
heeft over oogvermoeidheid. Bij
mensen die langer dan vijf uur per
dag achter het scherm zitten, stijgt
het aantal klachten aanzienlijk. Het
publikatieblad P-184'Werken met
beeldschermen' van de Arbeidsin-
spectie somt de oorzaken van de
klachten op: slechte eigenschappen
van het scherm (spiegeling, slechte
leesbaarheid), sÌecht leesbare of ver-
keerd geplaatste documenten, lange
tijdsduur en eenzijdigheid van het
werk, slechte verlichting en een on-
voldoende aangepaste bril.

Zeft
Veel problemen zijn eenvoudig zelf
op te lossen door de werkplek ofhet
werk goed in te richten: de kijkrich-
ting evenwijdig aan het raam, een
laag contrast tussen omgeving en
scherm, een zo hoog mogelijk con-
trast tussen letters en scherm zon-
der overstraling, het gebruik van
een documenthouder vlak naast het
scherm om al te grote bewegingen
van ogen en hoofd te voorkomen en
een goed instelbare tafel en stoel en
voldoende afwisseling helpen al veel
klachten te voorkómen.
Beeldschermen eisen meer van de
ogen dan het lezen van boek of
krant: de kijkafstand is groter; het
beeld triÌt of flikkert soms, of is on-
scherp; de pupil moet steeds van
grootte veranderen door de wisse-
lende hoeveelheden licht in het kijk-
vlak. Toch vindt de Arbeidsinspectie
het niet nodig oogkeuringen te ver-
plichten. Wel moet volgens het Be-
sluit Beeldschermwerk de werkne-
mer die met beeldschermen werkt in
de gelegenheid worden gesteld ogen
en gezichtsvermogen te Ìaten onder-
zoeken. De werkgever is dus ver-

Kijktest voor beeldschermgebru¡kers

Beeldschermen zijn niet slecht voor de ogen. Slechte beeld-
schermen, of slecht opgestelde beeldschermen wel. Voor ch-
ron¡sche achteru¡tgang van de ogen bij beeldschermwerk
hoeft niemand bang te zijn. Voorbijgaande klachten en
symptomen, samengevat als'oogvermoe¡dheid' kunnen wel
een probleem vormen. De kijktest brengt problemen met de
ogen aan het licht.

Optometrisch onderzoek le¡dt n¡et
altijd tot nieuwe bril.
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plicht aan de wens van zTjn werkne-
mer gehoor te geven. De inhoud van
het eerstelijns-onderzoek door de ar-
bodienst kan beperkt blijven tot het
meten van de gezichtsscherpte en
van het nabijheidspunt. Zonodig kan
de arbodienst doorverwijzen naar
een optometrist ofoogarts voor na-
der onderzoek. Deze laatste komt
pas in beeld als de oorzaken van de
problemen meer oogheelkundig zijn.

Computer
De City University of London heeft
een computerprogramma ontwik-
keld dat oogklachten van beeld-
schermgebruikers in een vroeg sta-
dium moet opsporen en dat aanbeve-
lingen doet hoe verder te handelen.
Het softwarebureau Xytek brengt de
kijktest op de markt. Nigel Evans
van Xytek: 'Het programma biedt
een aantal oogtesten op de eigen
computer in de eigen omgeving aan.
Door het gebuik van een computer
bij de uitvoering van de tests kan
het gezichtsvermogen direct in ver-
band met de computer worden ge-
bracht. Voorwaarde is wel dat de ge-
bruiker beschikt over Windows 3.1.,
en een kleurenscherm. De test moet
volgens het Besluit Beeldscherm-
werk worden uitgevoerd door ie-
mand met in ieder geval enige basis-
kennis over arbeidshygiëne. Indivi-
duele bedrijven komen dus slechts
in aanmerking als zij zelf deze des-
kundig'heid in huis hebben. Het
grootste deel zal van de BGD-en moe-
ten komen. De kosten komen op on-
geveer f 2O per beeldschermgebrui-
ker. Bij grote aantallen wordt dat la-
ge]^.'

Na het invullen van een aantal per-
soonlijke gegevens en gegevens over
beeldscherm en beeldschermge-
bruik, volgt het eigenlijke testge-
deelte. Het programma test bijvoor-
beeld de gezichtsscherpte door een e
aan te bieden in vier posities: lig-
gend met de opening naar boven of
beneden, staand met de opening
naar links ofnaar rechts. Een fout
antwoord leidt tot een vergroting
van het frguurtje en een herhaling
van de vraag. De volgende test toont
een scherm met een groot aantal ke-
ren de letter o, met één c daartussen
verstopt. De tijd die nodig is om de
letter c te vinden kan een aanwij-
zing zijn voor wazig of dubbel zien.
Dat geldt ook voor een test waarin
een blokje met 64 cijfers wordt aan-
geboden waarin het aantal keren
dat een bepaald cijfer voorkomt
moet worden geteld.
Het met de test meegeleverde rood-
groenfrlter is nodig voor testen op
het gebied van latent scheelzien en
oogspierbalans. Een met de muis be-
weegbaar rood cirkeltje moet op een
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groen cirkeltje worden geplaatst.
Het rode cirkeltje wordt alleen
waargenomen door het oog waar het
groene filter zich voor bevindt en
omgekeerd. Als de samenwerking
tussen de spieren van het linker- en
rechteroog niet optimaal is, lukt het
niet de opdracht foutloos uit te voe-
ren.
Hetzelfde frlter is nodig voor een
test waarbij de proefpersoon naar
één punt op het scherm kijkt en
moet zeggen ofeen rood en een
groen lijntje in elkaars verlengde
liggen. Ziethlj de lijntjes hetzij hori-
zontaal hetzij verticaal niet op één
lijn, dan is er sprake van een al dan
niet gecompenseerd scheelzien die
mogelijk klachten kan veroorzaken.

Toepasbaarheid
Marten Fortuin, docent optometrie
aan de Hogeschool Midden Neder-
land is betrokken bij onderzoek naar
de toepasbaarheid van de kijktest.
'Het programma screent op algeme-
ne problemen en oogproblemen, veel
breder dan alleen maar het meten
van de gezichtsscherpte met behulp
van de Landolt C-ringen (de op een
kaart aangebrachte in grootte afne-
mende cirkels met een gat aan de
onder-, boven-, linker- of rechter-
kant, red.). Deze test kan leiden tot
een volledig optometrisch onder-
zoek. Op zijn beurt leidt dat niet al-
tijd tot het advies een andere bril te
nemen. Aanpassen van de werkplek
is een minstens zo vaak voorkomend
advies. Maar als er onderliggende
oogproblemen zijn, dan vinden we
die met behulp van het optometrisch
onderzoek', is zijn overtuiging.
Evans vult aan: 'Het programma
leidt tot drie rapporten, een voor
werkgever, een voor de werknemer
en een voor de optometrist. Daarin
worden niet alleen de resultaten op-
gesomd, maar ook uitleg gegeven
over de oorzaak van sommige pro-
blemen. Een droge omgeving bij-
voorbeeld kan tot geïrriteerde ogen
leiden. Iemand die met een beeld-
scherm werkt, heeft namelijk de nei-
ging om minder met zijn ogen te
knipperen, waardoor meer oogvocht
verdampt. De oorzaak van last met
de ogen ligt hier dus niet bij beeld-
scherm of gebruiker, maar in zijn
omgeving.'

Onderzoek
De Hogeschool Midden Nederland
(snlx), het enige opleidingsinstituut
voor optometrie in Nederland, is be-
zig een onderzoek op te zetten om
het belangrijkste probleem dat met
deze test samenhangt uit de wereld
te helpen: het is niet 1007o duidelijk
wat de resultaten van de test precies
betekenen. Wetenschappers zeggen

dan dat de test gevalideerd moet
worden, zodat de resultaten op de
juiste waarde kunnen worden inge-
schat. Evans: 'We willen niet te wei-
nig en niet te veel mensen naar de
optometrist doorverwijzen. Het on-
derzoek van de Hogeschool Midden
Nederland moet dat probleem hel-
pen oplossen.'
Stel bijvoorbeeld dat in de test ie-
mand slecht scoort bij het meten
van de gezichtsscherpte. Komt dat
dan omdat hij een probleem met zijn
ogen heeft, of komt dat omdat zijn
computer verkeerd staat opgesteld,
waardoor het scherm veel reflecties
heeft?
Frans Groothuizen, hoofd van de af-
deling optometrie van de HvtN wil
nog voor eind juli een pilot-studie
uitvoeren, die dan in het volgend
cursusjaar moet worden gevolgd
door een groot opgezet onderzoek in
het bank- en verzekeringswezen in
de regio Utrecht. 'We zouden dan
ook graag in contact komen met be-
drijven die aan dit onderzoek mee
willen werken. Wat wij willen is de
kijktest gebruiken onder omstandig-
heden identiek aan de werkplek van
de proefpersoon. Bij gebleken oog-
problemen moet dat dan worden ge-
volgd door een volledig optometrisch
onderzoek volgens de normaal gang-
bare, gestandaardiseerde optometri-
sche protocollen. Op deze manier
krijgen we een beeld van de waarde
van deze kijktest.'De expertise van
onderzoekers van het Instituut voor
Zintuigfysiologie van rrvo zal bij de
verwerking van de resultaten met
graagte worden ingeschakeld. Om-
dat een TNo-er al colleges geeft aan
de Hnlu, zaldat niet zo'n probleem
zíjn.

Nadere informatie:
P 184 Werhen met beeldschermen',
S du Uitg eu erij Pl antij n straat, D en
Haag.
Hogeschool Midden Nederland,
afd. optometrie, Frans Groothuizen,
tel.030-585143.
þtek, Nigel Euans, tel. 07 0 - 3 62239 1.
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