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Kunstlicht is vervanger daglicht

• Tot de 40-er jaren werden gebouwen nog op 
daglicht ontworpen

• Gebouwen zijn niet meer op daglicht 
ontworpen en nu afhankelijk van kunstlicht 
geworden

• Kwaliteit van kunstlicht is dus dus erg 
belangrijk omdat we 90% van onze tijd in 
gebouwen doorbrengen



Kunstlicht kan daglicht 
kwalitatief niet vervangen

• We moeten daglicht gebouwen maken dus 
minder kunstlicht afhankelijk

• Scholen dienen daglicht scholen te zijn 
omdat kinderen in de ontwikkelingsfase van 
van 4-16 jaar extra gevoelig zijn

• Kwalitatief kunstlicht nodig als aanvulling 
op daglicht

• Energie besparing mag niet ten koste gaan 
van gezondheid



Gloeilampverbod ?
Brussel heeft zich om de tuin 

laten leiden !
• Informatie waarop verbod gebaseerd is klopt 

niet  (zie manifest)
• Kaarsen hebben een slechtere lichtopbrengst 

en een groter energieverbruik in Nederland en 
worden niet verboden.

• Verbod is geen stimulans om energiezuinige 
gloeilampen te ontwikkelen









Medicus David Berson 
ontdekt in 2002 

naast kegeltjes en staafjes een 
derde oogreceptor de 

retinale ganglioncellen
deze sturen onze 

hormoonhuishouding
onze biologische klok
cortisol en melatonine





De derde oogreceptor is extreem gevoelig 
voor koel blauw licht

Hiermee kan dus onze 
hormoonhuishouding gemanipuleerd 
worden

We kennen de gevolgen van blauwpieken in 
fluorisentie lampen en Led lampen nog 
onvoldoende , het feit dat we het geen 
prettig licht vinden zegt veel







• Dit artikel is deel van de DaanSpeak-serie Gezondheid

• Moderne mens komt
chronisch volspectrumlicht

tekort, zegt onderzoeker
Oplossing in de vorm van volspectrumlampen 

• 27jan02 
'Planten kunnen niet leven zonder licht: een plant in het 

donker wordt gelig en slap, en gaat dood. Vogels reageren 
met een lied op het krieken van de dag. En winterdepressieve 

mensen reageren goed op extra licht. Maar dan hebben we 
het wel zo'n beetje gehad. Fout, betoogde de Amerikaanse 

onderzoeker John Ott vijfentwintig jaar geleden al. Mens en 
dier hebben veel meer behoefte aan licht dan we denken. Een 
eerste kennismaking met het onderzoek van een lichtpionier

http://www.daanspeak.com/1/LijfEnLeden.html
























-the students in full-spectrum light were healthier and  
attended school3.2 to 3.8 days  more per year; 

-libraries with superior light resulted in significantly lower 
noise levels; 

-full-spectrum lighting induced more positive moods in 
students; and  because of the additional received by the 
students in full-spectrum light,    they had 9 times less 
dental decay and grew in height an average of 2.1 cm more
(over the two year period) than students attending schools 
with average light. 



Onderwijs en gezondheidszorg 1905-2005





Duiker en Bijvoet
Amsterdam
1930

Half-openluchtschool
Panel-heating system=
Betonkernactivering !
Geen Vita Glas maar
vertikale taatsramen om
Utraviolet licht diep in 
de lokalen te laten 
doordringen



Genezend daglicht en buitenlucht





Voorzichtig met kunstlicht
Voorzorg principe

Hoe gaan we er mee om
Wat zijn gezonde adviezen

Ontwikkelaars stimuleren tot een integrale benadering
Hoe kunnen we dit stimuleren

?




	Gezond (Daglicht)  Kunstlicht
	Slide Number 2
	Kunstlicht is vervanger daglicht
	Kunstlicht kan daglicht kwalitatief niet vervangen
	Gloeilampverbod ?�Brussel heeft zich om de tuin laten leiden !
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Medicus David Berson �ontdekt in 2002 �naast kegeltjes en staafjes een derde oogreceptor de �retinale ganglioncellen�deze sturen onze hormoonhuishouding�onze biologische klok�cortisol en melatonine
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

