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Symbolenlijst 

C 

luminantiecontrast in de visuele taak [-] 

E verlichtingssterkte, illuminantie [lx] 

Ē rekenkundig gemiddelde verlichtingssterkte over de punten van het 

meetraster 

[lx] 

Emin berekende kleinste verlichtingssterkte van de meetpunten in het 

meetraster  

[lx] 

g gelijkmatigheidindex  [-] 

h lichtpunthoogte [m] 

I lichtsterkte [cd] 

K vormindex van de ruimte [-] 

L luminantie [cd/m²] 

Lachtergrond berekende waarde van de luminantie van de achtergrond van het 

detail 

[cd/m²] 

Ldetail berekende waarde van de luminantie van het detail [cd/m²] 

Lkleinste berekende waarde van de kleinste van de 2 luminanties [cd/m²] 

Lgrootste berekende waarde van de grootste van de 2 luminanties [cd/m²] 

Δ verhouding van de 2 luminanties in het gezichtsveld [-] 

Φ lichtstroom [lm] 

Begrippenlijst 

Algemene verlichting 
In hoofdzaak gelijkmatige verlichting van een ruimte zonder voorzieningen voor plaatselijke 
vereisten. 

Armatuur  
Toestel dat het licht van één of meer lampen verdeelt, bundelt en/of afschermt, en dat naast de 
lampen ook alle noodzakelijke onderdelen en voorzieningen (zoals voorschakelapparatuur) bevat 
voor bescherming, bevestiging en elektrische aansluiting van die lampen op het net. 

Behoudfactor 
Verhouding tussen de verlichtingssterkte bij oplevering en die aan het eind van een vooraf 
vastgestelde onderhoudsperiode. 

Fotospanningscel 
Foto-elektrische transductor die geabsorbeerde optische straling omzet in een elektromotorische 

kracht. 

Foutenmarge meetinstrument 
Maximaal mogelijke verschil tussen de afgelezen waarde op het meetinstrument en de werkelijke 
waarde. 

Gelijkmatigheidsindex (g) 
De verhouding tussen de kleinste verlichtingssterkte en de gemiddelde verlichtingssterkte op een 
oppervlak. 

Gelokaliseerde verlichting 

Verlichting van een ruimte met op bepaalde plaatsen een hogere verlichtingssterkte, bijvoorbeeld 
op werkplekken. 

Gezichtsveld 

Het beeld dat bekeken kan worden zonder hoofd of ogen te bewegen. 

Halfcilindrische verlichtingssterkte 
De op het manteloppervlak van een (verticaal opstaande) halve cilinder ontvangen lichtstroom. 
Deze kan worden gemeten met een speciale cilindrische adapter voor de fotocel van de luxmeter.  

Helderheid 



Kenmerk van de visuele waarneming op grond waarvan een lichtbron of oppervlak meer of minder 

licht lijkt uit te stralen. 

Indicatieve meeting 
Meting met betrekking tot één of enkele aspecten van de verlichtingssituatie, van beperkte omvang 
en in één of enkele representatieve punten van het werkvlak en/of de werkomgeving. 

Inspectiemeting 
Meting in een passend puntenpatroon om een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de waarde 
van de te meten grootheid te verkrijgen, in het bijzonder met betrekking tot het minimum, het 
maximum en het gemiddelde daarvan. 

Meetvlak 
Oppervlak waarop (bijvoorbeeld) de verlichtingssterkte wordt gemeten. 

Montagehoogte 

Afstand tussen vloer en het vlak van de onderzijde van de armatuur. 

Licht 

Voor de mens zichtbare elektromagnetische straling met een golflengte tussen 380 en 760 nm, ook 
wel aangeduid als zichtbaar licht. Naast het zichtbare deel van het licht bevindt zich op de schaal 
van de elektromagnetische straling het infrarode en ultraviolette licht.  

Lichtpunthoogte (h) 
Afstand tussen het meetvlak en het vlak door de onderzijde van de armatuur [m]. 

Lichtsterkte 
Maat voor de intensiteit van een lichtbundel in een zekere richting. De eenheid van lichtsterkte is 
candela [cd]. 

Lichtstroom 

De hoeveelheid licht die een lichtbron uitzendt of die een vlak ontvangt. De eenheid van 
lichtstroom is lumen [lm]. 

Luminantie 
Maat voor de helderheid van een vlak of een lichtbron. De eenheid van luminantie is candela per 
m² [cd/m²]. 

Kleurweergave-index Ra 
Maat voor de kwaliteit van de kleurweergave van een lichtbron, uitgedrukt in een getal tot 
maximaal 100 (geldt voor daglicht en temperatuurstralers, zoals gloeilampen en halogeenlampen).  

• Ra = 91 t/m 100 zeer goed;  

• Ra = 81 t/m 90 goed;  

• Ra = 51 t/m 80 matig;  

• Ra ≤ 50 slecht.  

Kleurtemperatuur 
Maat voor de kleurindruk van een lamp uitgedrukt in Kelvin (K), bijvoorbeeld:  

• 2.700 K extra warmwit;  

• 3.000 K warmwit;  

• 4.000 K neutraalwit, friswit;  

• 5.000 K koelwit.  

Noodverlichting 
Verlichting die beschikbaar is wanneer de netspanning voor de normale verlichting in gebreke blijft. 

Praktijkverlichtingssterkte op een vlak (Ē) 
Quotiënt van de lichtstroom op een vlak en de oppervlakte van dat vlak wordt gemeten, dat 

minimaal tijdens de gebruiksperiode blijft gehandhaafd. 

Reflectiefactoren 



De mate waarin licht wordt gereflecteerd wordt bepaald door de (diffuse) reflectiefactoren van het 

materiaal waaruit het plafond, vloer en wanden zijn opgebouwd.  

V(λ) curve 
Curve die de spectrale ongevoeligheid weergeeft. 

Verlichtingssterkte 
Maat voor de totale invallende lichtstroom per eenheid van oppervlakte. De eenheid van 
verlichtingssterkte is lux [lx]. 

Visuele taken 

Visuele elementen van het werk dat moet worden uitgevoerd. 

Voorhanden waarde 
De afgelezen waarde op een bij de meting gebruikte meter (lux- of luminantiemeter) die voor 
aanwijsfouten volgens recente kalibratiegegevens is gecorrigeerd. 

Vormindex 
Getal dat bij de berekening van het verlichtingsrendement uit de afmetingen van de ruimte tussen 

werkvlak en het vlak van de onderkant van de armatuur wordt afgeleid. 

Verlichtingsrendement 
Maat voor het rendement van een verlichtingsinstallatie in een specifieke situatie met betrekking 
tot het deel van het door de lampen uitgestraalde licht dat daadwerkelijk het werkvlak c.q. te 
verlichten oppervlakte bereikt, uitgedrukt in procenten. 

Warmtestralers 
Type elektrische lichtbron. Voorbeelden van warmtestralers zijn gloeilampen en halogeenlampen. 
Warmtestralers worden ook temperatuurstralers genoemd. 

Werkplekverlichting 

Verlichting voor een specifieke visuele taak, in aanvulling op de algemene verlichting en 
onafhankelijk daarvan geschakeld of geregeld. 

Werkvlak 
Het vlak waarin de visuele taak zich bevindt of kan bevinden. 

1 Inleiding 

Om comfortabel te kunnen werken is het belangrijk dat de verlichting op werkplekken tenminste 

aan minimumeisen voldoet. De richtlijnen voor ontwerp, realisatie en onderhoud van 

binnenverlichting liggen vast in de lichtnorm NEN-EN 12464 (2011) Licht en Verlichting - 

Werkplekverlichting delen 1 (voor werkplekken binnen) en 2 (voor werkplekken buiten). 

De lichtontwerper en installateur moeten beschikken over vaardigheden op het gebied van 

ontwerp, realisatie en onderhoud van verlichtingssystemen. Dit geldt zowel voor kunstmatig- als 

voor daglicht.  

Behalve het realiseren van een goed lichtontwerp is het van groot belang inzicht te krijgen in het 

gedrag van de verlichting in de praktijk. 

Om een gedegen kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing te kunnen leveren van een 

gerealiseerde verlichtingsinstallatie moet bij de oplevering een lichtmeting van de geïnstalleerde 

verlichtingsinstallatie uitgevoerd worden. De resultaten van deze meting moeten in een 

meetprotocol worden vastgelegd. 

Ook voor het bepalen van de kwaliteit van de verlichting tijdens een onderhoudsperiode moeten 

door de installateur lichtmetingen worden uitgevoerd van het binnenkomende daglicht en de 

kunstmatige verlichting.  

Voor de meting van verlichting is in Nederland sinds 1994 de norm NEN 1891 Meetmethoden voor 

verlichtingssterkten en luminanties van toepassing.  

Deze norm vormt de basis voor deze uitgave 'ISSO-kleintje meetmethoden verlichting'. Met het 

geven van een handleiding voor het op de juiste manier meten van de verlichtingssterkte willen 



Uneto-VNI, OTIB en ISSO de kwaliteit van de verlichting op een hoger niveau brengen en in de 

praktijk behouden.  

2 Berekening lichttechnische grootheden 

2.1 Berekenen verlichtingssterkte 
Om tot een lichttechnisch verantwoord ontwerp te komen is het van belang de verlichtingssterkte 

in de werkzone, de directe omgeving en de overige ruimtezoneringen te berekenen. 

Hiervoor zijn twee methoden beschikbaar:  

• Lichtstroommethode;  

• Lichtpuntberekening.  

2.1.1 Lichtstroommethode 

De lichtstroommethode heeft een relatief globaal karakter en geeft een indicatie van de gemiddelde 

verlichtingssterkte op het werkvlak over de gehele ruimte. 

2.1.2 Lichtpuntberekening 

De lichtpuntberekening heeft een hogere nauwkeurigheid dan de lichtstroommethode. De 

nauwkeurigheid is afhankelijk van de gebruikte algoritmen en de invoergegevens. 

Lichtpuntberekeningen worden uitgevoerd in een vooraf te bepalen rekenraster waarbij keuzes 

kunnen worden gemaakt uit het wel dan niet toepassen van een randzone.  

De onderlinge afstand van de rekenpunten in het horizontale en verticale vlak is maximaal 1/3 van 

de lichtpunthoogte, of - als deze kleiner is - 1/3 van de betrokken breedte, maar mag nooit meer 

bedragen dan 3 meter. 

Voor het maken van lichttechnische berekeningen zijn twee relatief eenvoudig toegankelijke 

puntlichtberekeningsprogramma's beschikbaar, te weten: DIALux (Duitsland) en Relux 

(Zwitserland). Zie bijlage B. 

In afbeelding 2.1 is het resultaat van een berekening met DIALux weergegeven. In dit voorbeeld is 

rekening gehouden met een randzone van 0,5 meter langs de wanden. De rastermaten zijn op 

basis van de ruimtelijke invoergegevens bepaald en benoemd. 

 
Niet alle berekende waarden kunnen worden weergegeven. 

Positie van het vlak in de ruimte: werkvlak met 0,500 m Randzone 

Gemarkeerd punt: (0,600 m, 0,600 m, 0,750 m) 

Afb. 2.1 Resultaat lichtberekening 

2.2 Berekenen van de gelijkmatigheidindex 

Voor de bepaling van de gelijkmatigheidindex (g) in de ontwerpfase moeten de gemiddelde 

verlichtingssterkte en de berekende kleinste verlichtingssterkte binnen het gekozen meetraster 

worden vastgesteld.  



 

[-] (2.1) 

 

Waarin: 

g = de gelijkmatigheidindex  [-] 

Emin = de berekende kleinste verlichtingssterkte van de meetpunten in het meetraster  [lx] 

Ē = de rekenkundig gemiddelde verlichtingssterkte over de punten van het meetraster  [lx] 

 

De gelijkmatigheidsindex uit het voorbeeld in afbeelding 2.1 wordt als volgt berekend: 

Emin = 185 lux: dit is de laagst gemeten waarde 

 

[lux] (2.2) 

 

 

 
In NEN-EN12464 staan voor verschillende toepassingen de minimaal vereiste gelijkmatigheidindex 

in tabellen weergegeven. De gelijkmatigheidindex voor kantoren en scholen is minimaal 0,6. 

2.3 Berekenen van de luminantieverhoudingen in het gezichtsveld 

De verhouding tussen twee luminanties in het gezichtsveld wordt aangeduid met Δ. De verhouding 

Δ is het quotiënt van de gemeten waarde van de grootste (van twee) luminantie en de gemeten 

waarde van de kleinste (van twee) luminantie. 

 

[-] (2.3) 

 

Waarin: 

Δ = de verhouding van de 2 luminanties in het gezichtsveld [-] 

Lgrootste = de berekende waarde van de grootste van de 2 luminanties [cd/m²] 

Lkleinste = de berekende waarde van de kleinste van de 2 luminanties [cd/m²] 

 

 

[-] (2.4) 

 

Waarin: 

C = het luminantiecontrast in de visuele taak [-] 

Ldetail = de berekende waarde van de luminantie van het detail [cd/m²] 

Lachtergrond = de berekende waarde van de luminantie van de achtergrond van het detail [cd/m²] 



3 Meten van lichttechnische grootheden volgens NEN 
1891 

3.1 NSVV handreiking 'lichtniveau meten en weten' 
In opdracht van de NSVV Led Commissie is een handreiking opgesteld voor het correct uitvoeren 

van lichtmetingen op diverse lichtbronnen met de titel 'Lichtniveau meten en weten'. Vanwege de 

samenhang met dit ISSO-kleintje Meetmethoden verlichting is er voor gekozen de NSVV 

Handreiking hier onverkort op te nemen. 

3.1.1 Lichtniveau  
Het lichtniveau, uitgedrukt in de eenheid Lux, is het meest bekende ontwerpaspect van verlichting. 

Een voldoende hoog verlichtingsniveau draagt bij aan het visueel comfort. De eisen aan het 

lichtniveau zijn afhankelijk van de taak, maar ook van de persoon. In de NEN-EN 12464-1 zijn de 

vereiste lichtniveaus voor werkplekken binnen, in NEN-EN 12464-2 voor werkplekken buiten, in 

NEN-EN 13201-2 voor wegverlichting, in NEN-EN 1838 voor noodverlichting en in NEN-EN 12193 

voor sportverlichting vastgelegd. Deze zijn gerelateerd aan uit te voeren taken. 

Het lichtniveau zegt iets over de hoeveelheid licht die op een oppervlakte valt. Een lichtbron straalt 

een bepaalde hoeveelheid licht uit (lumen). Een reflector richt het licht op het te verlichten 

oppervlak. Deze reflector kan in de lichtbron geïntegreerd zijn, of extern in een armatuur verwerkt 

zijn. Dit lichtbeeld is voor vrijwel elk armatuur verschillend. Tijdens de ontwerpfase van een 

installatie dient men hiermee rekening te houden. Wanneer men een lichtplan maakt met behulp 

van simulatiesoftware, dan maakt deze software gebruik van de lichtsterkteverdeling van de 

betreffende armatuur. De fabrikant vermeldt doorgaans de lichtsterkteverdeling. Maar ook kan 

men dit voor elk armatuur opmeten in een spiegel-fotogoniometer opstelling. Een goede en correct 

gemeten lichtsterkteverdeling is van essentieel belang voor een lichtontwerp. Het vormt immers de 

fundering voor het ontwerp. Het is dan ook zaak om altijd te werken met armatuurgegevens die 

door een geaccrediteerde instantie zijn opgesteld. Deze instanties werken onder de voorwaarden 

van de 'European cooperation for Accreditation' (EA). 

Het lichtniveau kan ook in praktijksituaties gemeten worden. Ter controle van een gerealiseerd 

ontwerp of om het lichtniveau in een bestaande situatie te bepalen. Het uitvoeren van een 

lichtniveaumeting in een praktijksituatie vindt plaats voor binnenverlichting conform de norm NEN 

1891 voor wegverlichting conform NEN-EN 13201-4, voor sportverlichting conform NEN-EN 12193. 

Op de te meten locatie wordt een meetraster uitgezet. Op elk punt van dit raster wordt het 

lichtniveau gemeten met een luxmeter. De nauwkeurigheid van de luxmeter is van invloed op de 

nauwkeurigheid van de meting, het is daarom aan te raden om een gekalibreerde luxmeter te 

gebruiken waarbij in de functie van de lichtbron de correctiecoëfficiënt bekend is. 

3.1.2 Luxmeter 

Een luxmeter is een detector met een speciaal filter dat de V(λ) curve benadert. Deze curve geeft 

de spectrale ooggevoeligheidskromme weer. Een luxmeter behoort over het spectrum een 

'kleurafhankelijke' gevoeligheid te hebben die overeenkomt met de internationaal geaccepteerde 

'standaardgevoeligheid van het menselijk oog' (ook wel de V(λ) curve genoemd, zie hieronder in 

rood).  



 
Afb. 3.1 Standaardgevoeligheid van het menselijk oog 

De uitkomst van de luxmeting zal nauwkeuriger zijn naarmate de V(λ) curve nauwkeuriger 

benaderd wordt. Het lichtgevoelige materiaal van een (vaak silicium) detector heeft een geheel 

andere gevoeligheid dan de V(λ) kromme. Om dit te corrigeren wordt er voor de detector een 

'kleurenfilter' geplaatst, bij hoogkwaliteit meters vaak bestaande uit een veelheid van filterlaagjes. 

Het maken van een filter dat alle golflengtes precies zo doorlaat dat de luxmeter als systeem exact 

de V(λ) volgt is zeer lastig en kostbaar. Een zeer nauwkeurige luxmeter zal daardoor ook kostbaar 

zijn. In standaard luxmeters zitten vaak filters van lagere kwaliteit om de prijs te drukken.  

De afwijking ten opzichte van de V(λ) curve wordt uitgedrukt door de f1' index. Een luxmeter die 

wordt gebruikt in een laboratorium heeft een f1'< 1,5%. Een goede luxmeter voor metingen buiten 

de laboratoriumomgeving heeft een f1'<3%. De ijking van een luxmeter is altijd geldig voor 

gloeidraadbronnen met een kleurtemperatuur van circa 2856 K (CIE illuminant A). Men kan deze 

ijking ook toepassen voor andere spectrale lichtverdelingen van lichtbronnen, zoals LED of 

gasontladingslichtbronnen. Wanneer men echter een meting uitvoert met een spectraal slecht 

aangepaste luxmeter dan kan dit - vooral bij deze typen lichtbronnen - leiden tot metingen met 

een significante afwijking. Daarbij geldt: hoe beter de kwaliteit van de luxmeter, hoe kleiner de 

V(λ) afwijking.  

Bij een f1' < 1,5% zal de V(λ) afwijking minimaal zijn. Wanneer een zeer nauwkeurige meting 

vereist is, is het mogelijk om door middel van ijking een correctiefactor te bepalen voor het 

toegepaste lichtbronspectrum. In de praktijk betekent dit echter dat voor elke lichtbron een aparte 

correctiefactor bepaald dient te worden. Investeren in een kwalitatief hoogwaardige luxmeter is 

dan ook eerder aan te raden. Indien de specificaties van de luxmeter niet bekend zijn, is het 

mogelijk om de spectrale gevoeligheid van de luxmeter te laten bepalen, waarbij voor elke 

golflengte de afwijking ten opzichte van de V(λ) kromme wordt bepaald. Als dan het spectrum van 

de LED's waaraan gemeten voldoende nauwkeurig bekend is (bijvoorbeeld door meting met een 

spectrofotometer) dan kan een correctie op de gemeten luxwaarde worden bepaald. 

Tegenwoordig wordt V(λ) afwijking vaak in relatie gebracht met LED verlichting. Ten onrechte 

heerst vaak de opvatting dat LED niet goed meetbaar zou zijn. LED is probleemloos meetbaar bij 

toepassing van een goede luxmeter of een luxmeter met de juiste spectrale correctiefactor. Dit 

geldt zowel voor LED als ook voor elke ander lichtbron met een afwijkend spectrum ten opzichte 

van de initiële kalibratie (CIE illuminant A). 

Het advies is dan ook om een luxmeter te gebruiken van voldoende kwaliteit. Als u de laagste 

meetonzekerheid wilt bij het meten aan bronnen waarvan u het spectrum kent, of kunt meten, is 

het mogelijk om de spectrale gevoeligheid van de luxmeter te laten bepalen. Zo weet u voor elke 

golflengte de afwijking van de luxmeter ten opzichte van de V(λ) kromme.  

Een andere optie is om uw luxmeter ten opzichte van een aantal specifieke bronnen (LED, TL) te 

laten kalibreren. U krijgt dan voor elk type bron een correctiewaarde. 



Andere mogelijke oorzaken van meetonnauwkeurigheden 

Naast een slechte V (λ) aanpassing kunnen ook andere factoren tot meetonnauwkeurigheden 

leiden, enkele van de belangrijkere zijn: 

• Slechte cosinus aanpassing (schuin invallend licht wordt dan minder nauwkeurig gemeten);  

• Temperatuurgevoeligheid;  

• Drift van de meetcel (regelmatige herijking is daarom belangrijk).  

3.2 Meetinstrumenten en hulpmiddelen 

Voor lichtmetingen zijn de volgende meetinstrumenten en hulpmiddelen nodig: 

• Luxmeter;  

• Luminantiemeter;  

• Spanningsmeter;  

• Thermometer;  

• Kleurkaart- of waaier voorzien van reflectiefactoren.  

3.3 Eisen aan meetinstrumenten 

Voor het meten van lichttechnische grootheden volgens NEN 1891 worden aan de 

meetinstrumenten voor verlichting de volgende eisen gesteld. 

Luxmeter 

Ook lichtmeter of fotometer genoemd is een apparaat voor het meten van de verlichtingssterkte 

veelal in lux. In een luxmeter voor werkplekken zit een lichtgevoelige weerstand. Afhankelijk van 

de hoeveelheid licht die door de luxmeter wordt opgevangen, verandert de weerstand waardoor 

ook de gemeten stroomsterkte verandert. Er zijn luxmeters in digitale of analoge uitvoering, met 

ingebouwde of externe sensor. 

Eisen: maximaal toelaatbare foutenmarge voor een luxmeter is 5%, de afwijking van het 

meetinstrument mag maximaal 3% bedragen.  

Voor details van de specifieke foutenmarge wordt verwezen naar tabel A1 in Bijlage A van NEN 

1891. 

 
Afb. 3.2 Digitale luxmeter met externe meetcel  

Luminantiemeter 



Is een meetinstrument waarmee een maximale luminantie van een armatuurvlak (cd/m²), 

respectievelijk van een belicht vlak, loodrecht wordt gemeten. Men meet de helderheid op een vlak 

bij eenzelfde ruimtelijke verlichtingssterkte, donkere oppervlakken hebben dan een lagere 

luminantie dan heldere oppervlakken. De luminantie van een lichtbron of van een bestraald 

oppervlak is de lichtsterkte per m² schijnbaar oppervlak. Hoe groter de luminantie, hoe meer licht 

er op ons netvlies valt en hoe beter we zien, tenzij de bron ons verblindt.  

Eisen: maximaal toelaatbare foutenmarge voor een luminantiemeter is 7,5%, de afwijking van het 

meetinstrument mag maximaal 3% bedragen. 

Voor details specifieke foutenmarge wordt verwezen naar tabel A2 in Bijlage A van NEN 1891.  

 
Afb. 3.3 Luminantiemeter  

Spanningsmeter  

Eisen: Voor het meten van de netspanning moet een voltmeter ten minste klasse 0,5 volgens NEN 

10051-2 worden gebruikt (of voor digitale meters een gelijkwaardige klasse).  

 
Afb. 3.4 Spanningsmeter 

Thermometer 

Indien mogelijk bij lichtmetingen een thermometer gebruiken waarvan de meetkop met een 

flexibele kabel met het meetinstrument is verbonden, zodat de meetkop tijdelijk in een 

armatuurbehuizing kan worden ondergebracht. 

Eisen: De onnauwkeurigheid van de te gebruiken thermometer mag niet groter zijn dan ± 1 °C.  



Kleurwaaier of -kaart 

Is een overzicht van kleuren op een papieren of kunststofvlak waarbij naast de zichtbare 

kleurindicatie ook de reflectiewaarde in procenten staat vermeld. Deze waaier of kaart kan men 

alleen gebruiken voor een oriënterende bepaling van een diffuse-reflectie-factor meting. Voor 

opgave van de reflectiefactoren diffuse verlichting moet aangegeven zijn welke lichtkleur in Kelvin 

als basis dient. Bijvoorbeeld 3.000 K of 4.000 K. 

 
Afb. 3.5 Kleurenwaaier met kleurindicatie en reflectiefactoren verlichting  

3.4 Voorbereiding en uitvoering meetopdracht 

3.4.1 Algemeen 
Het aanwezig zijn van een juiste verlichtingssterkte is een belangrijke voorwaarde om een correcte 

visuele omgeving en comfort van werkzones en -plekken te kunnen scheppen.  

Bij de oplevering van een nieuwe of vernieuwde verlichtingsinstallatie moet de gerealiseerde 

verlichtingssterkte met een meting worden aangetoond. De meting sluit bij voorkeur aan op bij de 

ontwerpuitgangspunten (meetgrid, nieuwwaardefactoren, reflectiefactoren, omgevingstemperatuur 

en netspanning van de armaturen). 

3.4.2 Inhoud van de meetopdracht 
Afhankelijk van het doel van de meting kan gekozen worden uit een indicatieve- of een 

inspectiemeting. 

Indicatieve meting 

Bij een indicatieve meting worden met een luxmeter op diverse (werk)plekken lichtmetingen 

verricht om te zien of de verlichting aan de uitgangspunten, het programma van eisen of de 

bestekomschrijving, voldoet.  

Ook worden dit soort metingen vaak door arbeidsdeskundigen (Arbodiensten) of 

installateurs/adviseurs uitgevoerd naar aanleiding van klachten. 

De lichtmeting van één of enkele representatieve punten geeft alleen een indicatie van de 

aangetroffen kwaliteit van de verlichtingssterkte, maar zegt weinig over gelijkmatigheden en 

luminantieverhoudingen. 

Inspectiemeting 

In het lichtontwerp wordt de verlichting tegenwoordig voornamelijk bepaald met behulp van de 

lichtpuntberekening. Hiervoor wordt software gebruikt van bijvoorbeeld DIALux of Relux. Met beide 

programma's kunnen productonafhankelijke lichtberekeningen worden uitgevoerd. 

De inspectiemeting sluit hierop aan door de meetpunten zodanig te kiezen dat een zo nauwkeurig 

mogelijke benadering van de ontwerpwaarden verkregen kan worden. In het bijzonder met 

betrekking tot de minimale-, de maximale- en de gemiddelde waarde. 

Met een inspectiemeting kan onder andere de (onderhouds)toestand van een bestaande of nieuwe 

installatie worden vastgesteld en de aangetroffen lichtsituatie worden getoetst aan de voor die 

situatie geldende normen en richtlijnen.  

3.4.3 Meetopdracht 
In de meetopdracht moet worden aangegeven welke berekeningsmethode aan de te meten 

verlichtingsinstallatie ten grondslag ligt, en of er vanuit het Programma van Eisen (PvE) of bestek 



eisen zijn gesteld of een toetsing wordt verlangd. Indien een toetsing wordt gevraagd, moet deze 

worden neergelegd in een afzonderlijk toetsingsrapport. 

Binnen deze toetsing moet bijzondere aandacht worden besteed aan: 

• PvE, bestekbepalingen over lichtwaarden;  

• Normen/regelgeving;  

• (Computer)puntberekeningen;  

• Kwaliteit aangetroffen lichtmilieu;  

• Luminantieverhoudingen conform NEN 3087;  

• Toetsing aan de door de Arbodienst vereiste minimale verlichtingssterkte op de 
werkplekken;  

• Oplossingen eventueel aangetroffen problemen.  

In de meetopdracht wordt verder vermeld welke lichttechnische grootheden gemeten moeten 

worden en of het een inspectie- of een indicatieve meting betreft. 

3.4.4 Voorbereiding 

Alleen bij een inspectiemeting is een voorbereiding in te plannen van de te meten ruimte, zone of 

werkplek. De omvang van het meetbereik moet worden vastgesteld, bijvoorbeeld: 

• Bij algemene verlichting: meten van wand tot wand;  

• Bij metingen van gelokaliseerde verlichting of werkplekverlichting: meten in de aangegeven 
zone.  

Het te bemeten vlak mag conform NEN 1891 niet kleiner zijn dan 1,50 m x 1,50 m.  

Indien een computerpuntberekening de basis vormt van het lichtontwerp wordt het in het ontwerp 

gekozen puntenraster gekozen als basis voor het meetraster. 

Ook moet worden omschreven of de meting plaatsvindt in een lege, of van meubilair voorziene, 

omgeving. Uitgaand van NEN-EN 12464 moet bij voorkeur in een ingerichte ruimte worden 

gemeten om de werkelijke ontwerpsituatie zo veel mogelijk te benaderen.  

Om een inspectiemeting te kunnen uitvoeren moet in de voorbereiding een aantal documenten 

worden verzameld: 

1. Meetopdracht;  
2. Soort lichtmeting (daglicht- of kunstmatige verlichting);  
3. Benoeming soort ruimte, werkzone en de aard van de te verrichten taak;  
4. Plattegrond en doorsnede(s);  

5. Inrichtingsplan (aantal werkplekken, inrichting, hoogte meubels, machines en/of 
apparatuur;  

6. Bedieningsmogelijkheden, (daglicht)regelingen en dergelijke;  
7. Aantal en plaats van de meetpunten;  
8. Tijdstip van de metingen;  
9. Aantal armaturen, hun plaats, montage- en lichtpunthoogte;  

10. Soort lichtbronnen (fabricaat, type, lichtstroom, opgenomen elektrisch vermogen, 
kleurtemperatuur en kleurweergave-index);  

11. Bedrijfsuren per jaar;  
12. Soort armaturen (fabricaat, type, armatuurrendement, lichtsterkteverdeling, 

afschermingen, afschermhoek en luminantieverdeling);  

13. Tijdstip van ingebruikname verlichtingsinstallatie (bepaling nieuwwaardefactor);  
14. Algemene beoordeling toestand ruimte (onderhoudstoestand);  

15. Algemene beoordeling verlichtingsinstallatie (laatste remplacedatum, onderhoudstoestand 
lampen en armaturen).  



3.5 Voorwaarden voor het meten van verlichting 

3.5.1 Meten van kunstmatige verlichting 
Bij metingen van kunstmatige verlichting moet de bijdrage van licht dat van buitenaf de ruimte 

invalt zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Kunstmatige verlichting van buiten de ruimte moet 

worden uitgeschakeld en metingen worden in de daglichtloze uren uitgevoerd. Indien dit niet 

mogelijk is, moeten ramen worden voorzien van lichtdichte afdekking.  

Zijn gordijnen, lamellen en/of zonwering aanwezig dan moeten deze tijdens de metingen zover 

gesloten zijn als gebruikelijk tijdens het gebruik van de verlichting. 

De reflectiefactor van de lichtdichte afdekking moet kleiner zijn dan 10% om zo veel mogelijk de 

avond/nachtsituatie van het van buitenaf onbelichte glas te benaderen. De reflectie van een van 

buitenaf onbelicht vensterglas is ongeveer 6%. 

In sommige gevallen is het niet mogelijk de lichtbijdrage van buitenaf te elimineren In deze 

gevallen zullen verschilmetingen uitgevoerd moeten worden. De metingen worden eerst met 

ingeschakelde en daarna met uitgeschakelde verlichting uitgevoerd. 

Tenslotte moet men zich realiseren dat niet alle toegepaste lichtbronnen volgens dezelfde 

procedure kunnen worden gemeten. Er is een verschil in metingen tussen warmtestralers en 

(compact)fluorescentielichtbronnen ten opzichte van lichtgevende diodes (led). 

Meten van warmtestralers en (compact)fluorescentielichtbronnen 

 
Afb. 3.6 Voorbeeld van een warmtestraler 

Voorwaarde bij een lichtmeting van deze lichtbronnen is een stabiele lichtstroom. 

Warmtestralers hebben geen opwarmperiode nodig en kunnen direct na inschakeling worden 

gemeten. Wel is van belang nieuwe lichtbronnen voor de start van de meting ten minste een uur, 

en ten hoogste vijf uur, te laten inbranden. 

Bij een willekeurige meetsituatie (geen nieuwe installatie) is de brandperiode van de lamp niet 

bekend. De metingen betreffen dan enkel een momentopname voor een indicatieve bepaling van 

de toestand van de verlichting. 

 



Afb. 3.7 Voorbeeld fluorescentielamp 

(Compact)fluorescentielampen moeten voor de meting ten minste 30 minuten ingeschakeld zijn om 

een stabiel lichtbeeld te krijgen. Het verschil tussen de opstartmeting en de meting na de 

genoemde wachtperiode moet kleiner zijn dan 1% om een oplopende lichthoeveelheid te 

voorkomen. 

Verder is het van belang dat nieuwe gasontladingslampen ten minste 100 uur en hoogstens 200 

uur in bedrijf zijn voordat de metingen worden uitgevoerd.  

 
Afb. 3.8 Voorbeeld compact fluorescentielamp 

Bij een willekeurige meetsituatie (geen nieuwe installatie) is de brandperiode van de lamp niet 

bekend. De metingen betreffen dan een momentopname voor een indicatieve bepaling van de 

toestand van de verlichting. Hierdoor kunnen afwijkingen in vergelijking met nieuwe lichtbronnen 

ontstaan tot 25% van de berekende nieuwwaarde van de verlichting. Het is dus van groot belang 

informatie te krijgen over het aantal branduren van de te meten verlichting. 

 
Afb. 3.9 Voorbeeld spaarlamp 

 
Afb. 3.10 Voorbeeld spaarlamp 

Nieuwe spaarlampen (vermogen kleiner dan 25W met schroeffittingen E14 of E27) met 

elektronisch ballast kunnen na ongeveer vijf minuten inbrandtijd betrouwbaar worden gemeten. 

 
Afb. 3.11 Voorbeeld van een ledlamp  



Nieuwe lichtgevende leds (met en zonder driver) kunnen direct na inschakeling en zonder 

inbrandtijd worden gemeten. 

3.5.2 Aanvullende voorwaarden voor inspectiemetingen 

Netspanning 

De netspanning beïnvloedt de lichtstroom van de lampen en daardoor de verlichtingssterkte en 

luminantie. De netspanning moet vóór en na de meting op de aansluitklemmen van de armaturen 

worden gemeten. 

Bij rijmontage van armaturen moet de spanning op het eerste en laatste armatuur worden 

gemeten. Zijn de armaturen over verschillende fases verdeeld, dan moet per fase worden 

gemeten. Is een lichtregeling aanwezig dan moet de instelling daarvan tijdens de meting worden 

vastgelegd. Dit vanwege het feit dat bij een bepaalde regelstand een lagere voedingsspanning 

aanwezig is en daardoor de lichtoutput eveneens wordt verlaagd. 

Omgevingstemperatuur 

De temperatuur kan de lichtstroom van (compact)fluorescentielampen beïnvloeden. Ook de 

fotospanningscel is enigszins temperatuurafhankelijk. 

Verder kunnen luchtstromingen het rendement van (compact)fluorescentielampen beïnvloeden 

wanneer de verlichtingsinstallatie en de ventilatie- of luchtbehandelingsinstallatie zijn geïntegreerd. 

De tempratuur moet voor en na de lichtmetingen in het midden van de betrokken ruimte worden 

gemeten. De meting van de temperatuur mag niet door directe licht- of infraroodstraling op de 

thermometer worden beïnvloed. 

Reinigen armaturen 

Een belangrijk uitgangspunt bij lichtmetingen met kunstmatige lichtbronnen is dat de te meten 

armaturen (reflectoren) en lampen schoon zijn. Als dit niet het geval is, moeten ze voor de meting 

gereinigd worden. 

3.6 Het meten van verlichtingssterkten 

3.6.1 Daglicht 
In het kader van energiebesparing maar ook vanwege de invloed van daglicht op het functioneren 

van mensen is het wenselijk de daglichtsituatie van ruimten vast te stellen. Daglicht bestuurt in 

een 24-uursritme veel lichamelijke functies en prestaties van de mens. Daarnaast is het in het 

kader van besparing op fossiele energie van groot belang ook in gebouwen zo veel gebruik te 

maken van het 'gratis' beschikbare daglicht. 

Daglicht kan in een dagsituatie kunstmatige verlichting vervangen en bij een schemersituatie een 

aanvulling bieden op regelbaar kunstmatig licht. 

Daglicht heeft voor lichtmetingen de vervelende eigenschap dat het bijna continu van intensiteit 

verandert. Daglichtmetingen worden bij voorkeur uitgevoerd bij een redelijk stabiele weersituatie. 

De weersituaties die als stabiel kunnen worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld een gelijkmatig 

bewolkte lucht, mist of bewolking in combinatie met regen. 

Daglichtmetingen worden op dezelfde manier uitgevoerd als metingen van kunstmatig licht (zie 

paragraaf 3.5.1). Bij de daglichtmeting wordt aanbevolen om behalve in de ruimtelijke 

daglichtzone ook buiten voor de gevel een referentiemeting uit te voeren om zo de daglichtfactor te 

kunnen bepalen. 

3.6.2 Kunstlicht 
De verlichting moet daar worden gemeten waar de visuele taken uitgevoerd worden. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van een meetvlak. Dit meetvlak wordt in het meetrapport opgenomen. 

Metingen van verlichtingssterkte kunnen plaatsvinden in een horizontaal, verticaal of hellend vlak. 



 
Afb. 3.12 Bepalen van het meetvlak 

Als er geen aanwijzingen zijn waar de visuele taken uitgevoerd worden, moet de meting 

plaatsvinden in een horizontaal vlak op een hoogte zoals in tabel 3.1 is aangegeven. 

Tabel 3.1 Meethoogte 

Soort verlichting Soort ruimte Hoogte boven vloer 

Alle met uitzondering van noodverlichting Kantoren 0,75 m 

Industrie 0,85 m 

Gangen 0,0 m 

Verkeersruimten 0,0 m 

Sportaccommodaties 0,1 m 

Noodverlichting Alle ruimtes 0,2 m 

 

Het hoogteverschil tussen het lichtontvangende oppervlak van de fotospanningscel en het meetvlak 

mag niet meer dan 0,05 m bedragen. 

3.6.3 Het meten van de gemiddelde verlichtingssterkte 

De algemene of gelokaliseerde gemiddelde verlichting wordt, verdeeld over een aantal 

meetpunten, in een ruimte of op een vlak op de werkplek(ken) gemeten. 

Bij voorkeur moet het meetraster gelijk zijn aan het gekozen raster voor het berekenen van de 

verlichting in het ontwerp. Het meetvlak wordt benoemd in de meetopdracht.  

De gemiddelde verlichting wordt berekend door het aantal meetwaardes te totaliseren en 

rekenkundig te delen door het aantal gemeten punten. 

In de rapportage moeten behalve de gemiddelde verlichtingssterkte ook de maximale en minimale 

waarde worden vermeld. 

Praktische aanpak: De nauwkeurigheid van de metingen hangt wezenlijk af van het aantal 

meetpunten verdeeld over het meetvlak en van de gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte.  

Voor het vaststellen van het werk(meet)vlak gelden de volgende voorwaarden: 

• In ingerichte ruimten zonder hoge obstakels: meetvlak is van wand tot wand. Afhankelijk 
van de werkzone rekening houden met een randzone (directe omgeving langs de wanden 
van 0,5 meter). Zijn werkplekken langs de wanden geprojecteerd dan vervalt in dat gebied 

de randzone;  

• In ingerichte ruimten met hoge obstakels: meetvlak strekt zich uit over de relevante werk- 
en verkeerszone;  

• Werkplekken buiten: meetvlak strekt zich uit over de relevante werk- en verkeerszone;  

• In werkruimten met lokale verlichting: meetvlak strekt zich uit over zones met gelijke eisen 
aan de praktijkverlichtingssterkte;  

• Bij het meten van indirecte verlichting neemt men voor de lichtpunthoogte de afstand 
tussen het meetvlak (werkzone) en het direct verlichte vlak (meestal is dat het 
bouwkundige of verlaagde plafond).  



Voor het vaststellen van het meetraster wordt onderscheid gemaakt tussen indicatieve- en 

inspectiemetingen.  

Vaststellen meetraster voor indicatieve meeting 

Op het werkvlak wordt een zo groot mogelijke vierkant beschreven. Van dit vierkant moet de 

vormindex K bepaald worden: 

 

[-] (3.1) 

 

Waarin: 

K = vormindex van de ruimte  [-] 

l = lengte van de ruimte  [m] 

b = breedte van de ruimte  [m] 

Δh = hoogte tussen onderkant armatuur en werkvlak  [m] 

 

Het minimale aantal meetpunten is afhankelijk van de berekende vormindex en af te lezen in tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Minimaal aantal meetpunten 

Vormindex [K] Minimaal aantal meetpunten 

Groter dan Tot en met 

- 2 9 

2 3 16 

3 - 25 

 

In het gekozen vierkant wordt vervolgens, afhankelijk van het aantal meetpunten, een meetraster 

bepaald. Het meetraster bestaat bij voorkeur uit een aantal gelijke vierkanten. Het aantal 

vierkanten is ten minste gelijk aan het minimale aantal meetpunten. 

Wanneer de metingen uitgevoerd worden zoals hierboven beschreven zal de bepaalde gemiddelde 

verlichtingssterkte maximaal 10% afwijken. Om een afwijking van maximaal 5% te realiseren moet 

het aantal meetpunten verdubbeld worden. 

De onderlinge afstand tussen de meetpunten op het relevante deel van het werkvlak is kleiner of 

gelijk aan 0,2 meter.  

Vaststellen meetraster voor inspectiemetingen 

Op het werkvlak wordt een rechthoekig meetraster beschreven. De afstand tussen de meetpunten 

in dit meetraster mag niet groter zijn dan de kleinste van de volgende waardes: 

• 1/3 van de lichtpunthoogte;  

• 1/3 van de betrokken breedte van het te bemeten werkvlak;  

• 3 meter.  

Als er geen informatie bekend is over eventuele werkplekken gelegen aan de rand van het 

werkvlak dan wordt de gemiddelde verlichtingssterkte van een algemene verlichtingsinstallatie 

bepaald als het gemiddelde van de verlichtingssterkten. Deze wordt gemeten in een raster van ten 

hoogste 1,5 x 1,5 meter. Is dit raster kleiner dan 1,5 x 1,5 meter dan wordt de rastermaat 3/2 

keer de meetrastermaat binnen de rand van het werkvlak.  

Worden aan de rand van een werkvlak visuele taken uitgevoerd dan worden het eerste en laatste 

meetpunt in de betrokken richting zodanig gekozen dat deze maximaal een halve 

meetrasterafstand van de rand van het werkvlak zijn verwijderd.  

Om een afwijking van maximaal 5% te realiseren moet het aantal meetpunten vergroot worden. 



Het aantal meetpunten kan dan bepaald worden met de methode zoals bij de indicatieve meting is 

beschreven. 

3.7 Voorbeeld van de bepaling van een meetraster voor inspectiemetingen 

Ruimte-afmetingen: b x l x h = 3,60 m x 5,40 m x 2,75 m. 

Het meetvlak ligt op 0,75 m hoogte. 

Stap 1 

Bepaal de lichtpunthoogte. 

De lichtpunthoogte is 2,75 m - 0,75 m = 2,00 m. 

Stap 2 

Bepaal de rastermaat (a). 

Volgens NEN 1891 mag de onderlinge afstand van de punten in het meetraster niet groter zijn dan 

de kleinste van de volgende waarden:  

• 1/3 van de lichtpunthoogte (h);  

• 1/3 van de betrokken breedte van het te bemeten werkvlak;  

• 3 meter.  

De lichtpunthoogte is kleiner dan de breedte, bovendien is 1/3 x lichtpunthoogte kleiner dan 3 

meter.  

Voor het rekenraster in dit voorbeeld geldt een rastermaat van maximaal a = 1/3 x 2,00 m = 0,66 

m.  

Het eerste meetpunt mag niet meer dan ½ rastermaat uit de wand liggen. 

De verdeling van de meetrasterpunten wordt dan 0,5a, a, .............. a, 0,5a. 

Stap 3 

Bepaal het aantal meetpunten in de breedterichting. 

Om het aantal meetpunten in de breedterichting te bepalen wordt de breedte gedeeld door de 

rastermaat. De uitkomst wordt vervolgens naar boven afgerond. 

Aantal meetpunten = 3,60/0,66 = 5,4. Dit wordt afgerond naar 6. 

Stap 4 

Om het aantal meetpunten in de lengterichting te bepalen wordt de lengte gedeeld door de 

rastermaat. De uitkomst wordt vervolgens naar boven afgerond. 

Aantal meetpunten = 5,40/0,66 = 8,2. Dit wordt afgerond naar 9. 

Stap 5 

Zet het meetraster in de ruimte uit (gebruik twee meetlinten met een passende lengte) door op de 

berekende en gemeten punten een plakker aan te brengen.  

Stap 6 

Neem een statief, stel dit in op een hoogte van 0,75 m inclusief de dikte van het toe te passen 

meetinstrument (luxmeter) en bevestig de luxmeter op het statief.  

Stap 7 

Schakel de luxmeter met gesloten deksel in, hij kalibreert nu naar 0 lux, open dan de deksel van 

de meetkop en verricht de inspectiemetingen. 

Stap 8 

Na beëindiging van de luxmetingen moeten aanvullend nog de volgende metingen worden 

uitgevoerd:  

a. Meting temperatuur in de directe nabijheid van een lichtbron van een armatuur in de 
ruimte;  

b. Meting spanning op de aansluitklem van een armatuur in de ruimte.  



 
Afb. 3.13 Meetraster 

3.8 Het meten van luminanties 

Bij het meten van een plaatselijke luminantie moet het oppervlak waarvan de luminantie wordt 

gemeten de meethoek van de luminantiemeter ten minste geheel vullen. 

 
Afb. 3.14 Luminantiemeting 

De meetafstand moet ten minste een meter bedragen. De gemiddelde luminantie van een 

oppervlak wordt bepaald door metingen van een voldoende aantal plaatselijke luminanties onder 

een gelijke ruimtehoek. Dit omdat luminantieklachten zich manifesteren vanuit een bepaalde 

waarnemingspositie en ook alleen onder die condities gemeten kunnen worden.  

Uit de verschillende meetwaardes berekent men het rekenkundige gemiddelde. Bij een rapportage 

van een luminantiemeting moeten de gehanteerde waarnemingspositie en -richting met een schets 

of foto in het rapport worden vermeld.  

3.8.1 Het meten van luminanties in het gezichtsveld 

De luminantieverhoudingen in werkruimten worden beoordeeld aan de hand van metingen in het 

gezichtsveld.  

Vanuit de gebruikelijke werkpositie (staand bij montagewerk of zittend bij kantoorwerk) worden de 

plaatselijke luminanties in onderstaande volgorde gemeten: 

• De plaats van de visuele taak in de werkzone;  

• De directe omgeving van de werkzone;  



• De wijdere omgeving van de werkzone en andere relevante vlakken en objecten in het 

gezichtsveld zoals armaturen, vensters, daklichten en de ruimtebegrenzende vlakken 
(plafond/wanden/vloer).  

Is er sprake van spiegelings- en/of verblindinghinder in werkzones (bv. beeldschermen) door 

armaturen of niet-afgeschermde daglichtvlakken dan moeten naast de gemiddelde luminanties ook 

de maximale luminanties in kaart worden gebracht, dan wel onder de hoeken waaronder de hinder 

optreedt. 

 
Afb. 3.15 Meetopstelling 

 
Afb. 3.16 Meetopstelling 



 
Afb. 3.17 Meetopstelling 

In de bovenstaande meetopstelling (plattegrond, zijaanzicht en vooraanzicht) is een schematische 

weergave geschetst van een luminantiemeting van een lichtgevend vlak (bijvoorbeeld een lichtbak 

voor lichtreclame) met betrekking tot het voorkomen van lichthinder.  

Met eenzelfde soort opstelling kunnen raamvlakken of andere lichtgevende oppervlakken in kaart 

worden gebracht om tot een gemiddeld meetresultaat te komen betreffende hinderlijke luminantie. 

3.8.2 Het meten van luminanties van armaturen 

De gemiddelde luminantie van een armatuur in een zekere richting wordt berekend als het quotiënt 

van de lichtsterkte en de schijnbare oppervlakte van het lichtuittredingsvlak.  

Meting van de maximale luminantie geschiedt vanuit de waarnemerpositie met inachtneming van 

de meethoek (ooghoogte naar lichtgevend vlak).  

3.8.3 Het meten van luminanties van heldere oppervlakken 

De maximale luminantie wordt gemeten van bijvoorbeeld vensters en/of daklichtvlakken die 

spiegelings- en verblindingshinder veroorzaken vanuit de waarnemerpositie, met inachtneming van 

de meethoek (ooghoogte naar helder oppervlak). 



 
Afb. 3.18 Voorbeeld luminantiemeting uit NEN 1891 met weergegeven luminaties in een 

kantoorsituatie  

3.8.4 Het meten van luminanties van noodverlichting 

De luminantie van bijvoorbeeld transparante noodverlichtingsarmaturen wordt gemeten vanaf de 

vluchtweg. De gemeten gemiddelde oppervlaktehelderheid voor deze transparanten moet zijn: 2 

cd/m² voor de veiligheidskleur en 10 cd/m² voor wit, verhouding 1:5. 

4 Rapportage en toetsing van de meetresultaten 

4.1 Meetrapport indicatieve metingen 
Het is van belang de meetresultaten en de omstandigheden waaronder gemeten is vast te leggen 

in een meetrapport.  

Het meetrapport moet bevatten: 

• De geformuleerde meetopdracht;  

• Informatie over gespecificeerde lichttechnische grootheden;  

• Informatie over de lichttechnische metingen;  

• Een omschrijving van de gemeten verlichtingsinstallatie:  
a. Positie meetvlak;  
b. Plaats en aantal meetpunten c.q. meetraster;  

c. Afgelezen meetwaarden;  
d. Verklaring van de invloed van eventueel storend dag- of kunstmatig licht.  

• Datum, tijdstip van de meting;  

• Naam, adres en handtekening van degene of instantie die de meting heeft gerealiseerd;  

• Informatie over meetinstrumenten (fabricaat, type, laatst datum kalibratie, eventueel 
toegepaste correctiefactoren).  

De meetinstrumenten moeten voldoen aan de in paragraaf 3.3 genoemde specificaties. 

4.2 Inspectiemetingen 

Wanneer een inspectiemeting wordt uitgevoerd moet, naast de conform paragraaf 4.1 verzamelde 

gegevens, de volgende informatie in het meetrapport opgenomen worden: 

• Informatie over het onderzochte gebouw:  
a. Reflectiefactoren van de ruimtebegrenzende vlakken en van het werkvlak;  
b. Luchtbeweging door ventilatie of koeling tijdens de meting;  



c. Ruimtetemperatuur tijdens de meting;  

d. Daglichtopeningen en mate van afscherming;  
e. Naam en adres contactpersonen.  

• Informatie over de verlichtingsinstallatie:  
a. Het opgenomen elektrische vermogen (systeem) en de arbeidsfactor van de 

armaturen (compact(fluorescentie), hogedruk gasontladingslampen en leds);  
b. Netspanning voor en na de meting en plaats van de meetpunten;  
c. Stand van de dimmer of de lichtregeling door daglicht;  
d. Naam en adres van de oorspronkelijke ontwerper of elektrotechnische installateur;  
e. Eventueel gesignaleerde gebreken.  

4.3 Toetsing van de meetresultaten 

Rapportages van metingen moeten worden afgesloten met een toets van de meetresultaten aan de 

gestelde criteria. Om dit goed te kunnen doen moet, als aan het verlichtingsontwerp een 

computerlichtberekening ten grondslag ligt, het patroon van de meetpunten samenvallen met het 

patroon van de punten waarin de verlichtingssterkten zijn berekend. 

Eventuele correcties op de gemeten verlichtingssterkte door afwijkende netspanning, temperatuur 

of vervuiling moeten in het toetsingsrapport worden vermeld. 

De waarden van de gemiddelde verlichtingssterkte mogen als volgt afwijken: 

• Indicatieve meeting 10%;  

• Inspectiemeting 5.  

4.4 Mogelijke oplossingen voor afwijkende meetresultaten 

Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd tussen ontwerp en metingen groter dan onder 4.3 

genoemd, kunnen de volgende acties worden ondernomen: 

a. Voorstel kortere onderhoudsperioden dan in ontwerp voorgesteld;  
b. Wijzigen kleurstelling ruimtebegrenzende vlakken (hoger reflectiegraad kiezen);  
c. Binnen de maatvoering van de armatuur het elektronische voorschakel apparaat en de 

lichtbron vervangen. Bijvoorbeeld 14 W vervangen door 21 W, 28 W door 54 W, 39 W door 
49 W, 49 W door 80 W;  

d. Wijzigen of vervangen van de verlichtingsinstallatie.  

Bijlage A Normen 

A.1 NEN-EN 12464:2011 (delen 1 en 2) 
Onderwerp en toepassingsgebied 

NEN-EN 12464 geeft verlichtingseisen voor werkplekken binnen (deel 1) en buiten (deel 2) die 

tegemoet komen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Alle gebruikelijke 

visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. 

Binnen NEN-EN 12464 worden de volgende onderwerpen behandeld. 

Termen en definities 

Visuele taak 

Visuele elementen van het werk dat moet worden uitgevoerd. 

Taakgebied 

Gedeelte van de werkplek waar de visuele taak wordt uitgevoerd. In ruimten waar de grootte en/of 

de plaats van het taakgebied niet bekend is, moet als taakgebied het gebied genomen worden 

waar de oogtaak kán worden verricht.  

Directe omgeving 

Zone met een breedte van tenminste 0,5 m die het taakgebied binnen het gezichtsveld omgeeft. 

Praktijkverlichtingssterkte (Ēm) 

Laagst toelaatbare waarde van de gemiddelde verlichtingssterkte op het gespecificeerde oppervlak. 



Afschermhoek 

Hoek tussen de horizontaal en de kijkrichting waarin de lichtgevende delen van de lampen in de 

armatuur juist zichtbaar zijn. 

Beeldscherm 

Alfanumeriek of grafisch beeldscherm, onafhankelijk van het afbeeldingsproces dat wordt gebruikt 

(90/270/EEC). 

Gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte 

Verhouding van de minimum verlichtingssterkte tot de gemiddelde verlichtingssterkte op een 

oppervlak.  

Voorbeeld: 
Een gelijkmatigheid van 0,6 is gebruikelijk voor scholen en kantoren.  

NEN-EN 12464-1 onderscheidt:  

• Gelijkmatigheid bij de verlichting van het taakgebied = minimaal 0,6;  

• Gelijkmatigheid bij de verlichting van de directe omgeving = minimaal 0,4.  

 
Afb. A.1 Verhouding van de verlichtingssterkte op de visuele taak en de omgeving voor een 

kantoor- of onderwijssituatie 

 

Criteria voor het lichtontwerp 

De verlichtingseisen worden bepaald door aan de volgende drie menselijke behoeften te voldoen: 

visueel comfort, visuele prestatie en veiligheid. 

De belangrijkste parameters die de verlichte omgeving bepalen zijn: 

• Luminantieverdeling;  

• Verlichtingssterkte;  

• Verblinding;  

• Lichtrichting;  

• Kleurweergave en lichtkleur;  

• Lichtflikkering c.q. daglicht.  

Luminantieverdeling 

De luminantieverdeling in het gezichtsveld bepaalt het adaptatieniveau van de ogen, wat invloed 

heeft op de zichtbaarheid van de taak. 

Verlichtingssterkte 

De verlichtingssterkte en de verdeling van de verlichtingssterkte in het taakgebied en de directe 

omgeving ervan hebben een grote invloed op de snelheid, de veiligheid en het comfort waarmee 

iemand zijn visuele taak uitvoert. 

Alle in deze norm vastgestelde waarden van de verlichtingssterkte zijn praktijkverlichtingssterkten 

en voorzien in de behoeften van visueel comfort en visuele prestatie. 



Aanbevolen verlichtingssterkten in het taakgebied 

De in deze norm gegeven waarden zijn praktijkverlichtingssterkten in het taakgebied op het vlak 

waar de visuele taak zich bevindt. Dit vlak kan horizontaal, verticaal of hellend zijn. Ongeacht de 

ouderdom of de conditie van de installatie mag de gemiddelde verlichtingssterkte voor elke taak 

niet lager worden dan de in de norm genoemde waarde. 

De waarden gelden voor normale visuele omstandigheden en houden rekening met de volgende 

factoren: psychologische en fysiologische aspecten, zoals visueel comfort en welbevinden, eisen die 

aan de visuele taken gesteld worden, visuele ergonomie, praktijkervaring, veiligheid en besparing. 

Wanneer de visuele omstandigheden afwijken van wat als normaal aangenomen kan worden, mag 

de waarde van de praktijkverlichtingssterkte met ten minste één stap in de schaal van 

verlichtingssterkten (zie hieronder) aangepast worden. 

Het kleinst merkbare subjectieve effect van een verschil in verlichtingssterkte wordt bereikt door 

de verlichtingssterkte met ongeveer een factor 1,5 te veranderen.  

Onder normale omstandigheden is ongeveer 20 lux nodig om gelaatstrekken net te kunnen 

onderscheiden, deze is daarom als laagste waarde gekozen in de schaal van verlichtingssterkten. 

De aanbevolen schaal van verlichtingssterkten (in lx) is: 

20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 3.000 - 5.000 

De vereiste praktijkverlichtingssterkte zou verhoogd moeten worden, wanneer: 

• De visuele taak kritisch is;  

• Het herstellen van fouten kostbaar is;  

• Nauwkeurigheid of een hogere productiviteit van groot belang is;  

• Het visuele vermogen van de werknemer minder is dan normaal;  

• In de taak ongebruikelijk kleine details of lage contrasten aanwezig zijn;  

• De taak gedurende een ongebruikelijk lange tijd wordt verricht.  

De vereiste praktijkverlichtingssterkte mag worden verlaagd wanneer: 

• De details in de visuele taak ongebruikelijk groot zijn of een ongebruikelijk hoog contrast 
hebben;  

• De taak gedurende een ongebruikelijk korte tijd wordt verricht.  

Op plekken waar mensen continu aanwezig zijn, mag de praktijkverlichtingssterkte niet lager dan 

200 lux zijn. 

Verlichtingssterkten van de directe omgeving 

De verlichtingssterkte van de directe omgeving moet in verband staan met de verlichtingssterkte in 

het taakgebied en zou in een evenwichtige luminantieverhouding in het blikveld moeten voorzien. 

Gelijkmatigheid 

Het taakgebied moet zo gelijkmatig mogelijk worden verlicht. De gelijkmatigheden in het 

taakgebied en in de directe omgeving staan voor verschillende toepassingsgebieden vermeld in 

tabellen. Voor kantoren en scholen mogen deze bijvoorbeeld niet lager zijn dan 0,6 respectievelijk 

0,4. 

Verblinding 

Verblinding is de beleving die veroorzaakt wordt door heldere oppervlakken binnen het gezichtsveld 

en die als onbehaaglijke verblinding of als storende verblinding ervaren kan worden. Verblinding 

die veroorzaakt wordt door spiegelende oppervlakken staat gewoonlijk bekend als sluierreflectie of 

gereflecteerde verblinding. 

Onbehaaglijke verblinding 

De mate van onbehaaglijke verblinding die rechtstreeks veroorzaakt wordt door de armaturen van 

een verlichtingsinstallatie, moet worden vastgesteld met behulp van de tabel uit de CIE Unified 

Glare Rating (UGR) methode.  

Afscherming tegen verblinding 

Heldere lichtbronnen kunnen verblinding veroorzaken en kunnen het waarnemen van voorwerpen 

belemmeren. Dit moet worden voorkomen door bijvoorbeeld een goede afscherming van lampen of 

door de ramen van lichtwering te voorzien. 



Tabel A.1 Minimum afschermhoeken bij gegeven lampluminanties 

Lampluminantie 

[kcd·m-2] 

Minimum afschermhoek 

20 tot < 50  15° 

50 tot < 500  20° 

≥ 500  30° 

 

Sluierreflecties en gereflecteerde verblinding 

Reflecties van hoge helderheden in de visuele taak kunnen de zichtbaarheid van de taak meestal 

nadelig beïnvloeden. 

Sluierreflecties en gereflecteerde verblinding kunnen worden voorkomen of verminderd door de 

volgende maatregelen: 

• Positionering van armaturen en werkplekken;  

• Oppervlaktebehandeling (matte oppervlakken);  

• Beperking van de luminantie van armaturen;  

• Armaturen met een grotere lichtuittredingsopening;  

• Helder plafond en heldere wanden.  

Lichtrichting 

Gericht licht kan worden gebruikt om voorwerpen extra uit te lichten, oppervlaktestructuren 

zichtbaar te maken en mensen in de ruimte er beter uit te laten zien. Dit wordt omschreven met de 

term 'modelling'. Door gerichte verlichting van een visuele taak kan ook de zichtbaarheid ervan 

worden beïnvloed. 

Modelling 

Modelling is de verhouding tussen diffuus en gericht licht. Het is een geldig kenmerk van de 

kwaliteit van de verlichting dat in vrijwel elk type interieur kan worden gehanteerd.  

Kleuraspecten 

De kleureigenschappen van een vrijwel witte lamp worden bepaald door twee kenmerken: 

• De lichtkleur van de lamp zelf;  

• Het vermogen kleuren weer te geven, wat bepalend is voor de kleurindruk van voorwerpen 
en personen die door de lamp worden verlicht.  

Deze twee kenmerken moeten apart in beschouwing worden genomen. 

Lichtkleur 

De lichtkleur van een lamp verwijst naar de schijnbare kleur van het licht (kleursoort) dat wordt 

uitgestraald. De lichtkleur wordt gekwantificeerd door de toegevoegde kleurtemperatuur (TCP). 

Kleurweergave 

Voor de visuele prestatie en voor het gevoel van comfort en welbehagen is het belangrijk dat de 

kleuren van de omgeving, van voorwerpen en van de menselijke huid natuurlijk en realistisch 

worden weergegeven, op een manier die mensen er aantrekkelijk en gezond laat uitzien. 

Lichtflikkering en stroboscopische effecten 

Flikker leidt mensen af en kan aanleiding geven tot lichamelijke klachten als hoofdpijn. 

Stroboscopische effecten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, doordat de waargenomen 

beweging van draaiende of heen en weer bewegende machinedelen beïnvloed wordt. 

Behoudfactor 

Bij het opstellen van een lichtplan moet een behoudfactor berekend worden, waarbij rekening 

wordt gehouden met de gekozen lampen en armaturen, de ruimte zelf en het gespecificeerde 

onderhoudsschema. 

De voor elke visuele taak aanbevolen verlichtingssterkte wordt gegeven als 

praktijkverlichtingssterkte. De behoudfactor heeft betrekking op de lampveroudering, vervuiling 

van lamp, armatuur en ruimte. De behoudfactor drukt dit lichtverlies in een getal uit. De waarde is 



minimaal 0,1 en maximaal 1. Voorheen werd de behoudfactor ook wel depreciatiefactor of 

nieuwwaarde-index genoemd. 

Voorbeeld: 

De behoudfactor kan afhankelijk van de gebruiksduur als volgt worden berekend:  

• Overlevingspercentage lampen na bijvoorbeeld 12.000 branduren 97% van de 
nieuwwaarde;  

• Lichtopbrengst lampen na bijvoorbeeld 12.000 branduren 90% van de nieuwwaarde;  

• Rendement armatuur na bijvoorbeeld 12.000 branduren 90% van de nieuwwaarde;  

• Reflectie-eigenschappen van de ruimte na bijvoorbeeld 12.000 branduren 95% van de 
nieuwwaarde.  

Totale lichtterugval na 12.000 branduren: 0,97 x 0,90 x 0,90 x 0,95 = 75% 

De nieuwwaarde is in dit voorbeeld dan 1/0,75 = 1,35 maal de vereiste praktijkverlichtingssterkte. 

Is een praktijkverlichtingssterkte vereist van 500 lux dan is in dit geval de nieuwwaarde 670 lux 

gemiddeld op het werkvlak. 

 

Energieaspecten 

Een verlichtingsinstallatie moet aan de verlichtingseisen voldoen die voor een bepaalde ruimte 

gesteld worden, zonder dat daarbij energie wordt verspild. Het is echter van belang, dat de visuele 

aspecten van een verlichtingsinstallatie geen geweld wordt aangedaan, alleen om energie te 

besparen. 

Daglicht 

Daglicht kan geheel of gedeeltelijk voorzien in de verlichting van visuele taken. In de loop van de 

dag verandert het van niveau en spectrale samenstelling en zorgt daarmee voor veranderingen in 

een ruimte. Daglicht kan zorgen voor een specifieke modelling en luminantieverdeling door het 

bijna horizontaal invallende licht door zijramen. 

In de tabellen zijn per taakgebied (binnen/ buiten) de desbetreffende praktijkverlichtingssterktes 

vastgesteld en afleesbaar. 

NEN-EN 12464 is niet opgesteld binnen het toepassingsgebied van Artikel 137 van het EU-verdrag. 

In Artikel 137 zijn verlichtingseisen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van mensen op 

het werk opgenomen. 

In Nederland zijn deze verlichtingseisen vastgelegd in NEN 3087. 

A.2 NEN 3087:1997 Ergonomie - visuele ergonomie in relatie tot verlichting 

- principes en toepassingen 

Na het van kracht worden van de Europese norm NEN−EN 12464 en het vervallen van de 

Nederlandse norm NEN 1890 (april 2003) is NEN 3087 van toepassing voor de beoordeling van 

visuele informatieprestatie in relatie tot werkplekken. 

Deze norm is wettelijk van toepassing voor alle situaties waarbij er een verhouding werkgever - 

werknemer, dus een werkverhouding, aan de orde is.  

NEN 3087 is van toepassing op verlichtingsdoeleinden voor het verrichten van werkzaamheden die 

in bedrijfs- en kantoorruimten voorkomen. 

Uit hoofdstuk 5.1 Verlichtingscriteria zijn de volgende artikelen artikelen: 

• 5.1.1 Overzicht standaardverlichtingssterkten, inclusief tabel 2 - Overzicht 

standaardverlichtingssterkten;  

• 5.1.2 Toelichting bij de standaardverlichtingssterkten.  

De reden hiervoor is dat in NEN-EN 12464 het begrip 'praktijkverlichtingssterkte (Ēm)' hanteert. 

Ēm is de laagst toelaatbare waarde van de gemiddelde verlichtingssterkte op het gespecificeerde 

oppervlak. Het in NEN 3087 gehanteerde begrip 'standaardverlichtingssterkte' wordt niet meer 

toegepast.  

Binnen NEN 3087 worden de volgende onderwerpen behandeld: 



• Termen en definities:  

o Visuele taak, kijkafstand, gezichtsveld, luminantieverhouding, verlichtingssterkte, 
reflectiefactor, letter(teken)hoogte, stokdikte, romphoogte.  

• Het visuele systeem van de mens:  
o Netvlies: Adaptatie, nabeelden, contrastgevoeligheid, temporaal contrast, spatieel 

contrast, detailonderscheiding en gezichtsscherpte, gezichtsveld: centrum en 
periferie, kleurzin, verminderde kleurwaarneming;  

o Optisch systeem: Verblinding, accommodatie, aberraties;  
o Oogbewegingen: Detailonderscheidingen, visuele factoren en werkhouding;  

o Centrale processen: Psychische verwerking van beelden, twee- en driedimensionale 
waarnemingen;  

o Leeftijdsverschijnselen: Afname gezichtsvermogen bij toenemende leeftijd.  

• Aanbevelingen voor visuele informatiepresentatie:  
o Relatie tussen gezichtsscherpte, detailgrootte en kijkafstand;  
o Presentatie van visuele informatie op papier en borden (contrast, lettertype en 

grootte, kapitalen en onderkastletters, tekst versus pictogrammen);  
o Presentatie van visuele informatie op beeldschermen;  
o Presentatie van visuele informatie via analoge en digitale aanwijsinstrumenten;  

o Presentatie van visuele informatie via signaal- en waarschuwingslichten 
(kleurgebruik, opvallendheid, op- of bijschrift).  

• Verlichtingscriteria:  
o Verlichtingssterkte;  
o Luminantieverhoudingen;  
o Verblinding: Verblinding door armaturen en/of vensters;  

o Lichtinvalsrichting: Spiegeling en glans, speciale verlichting;  
o Verlichting en beeldschermen: Verlichtingssterkte, luminantieverhoudingen, 

spiegelingen;  
o Spectrale samenstelling;  
o Noodverlichting. Noodverlichting is vereist indien meer dan 100 taakuitvoerders in 

bedrijfs- en kantoorruimten verblijven. De verlichtingssterkte voor noodverlichting 
moet op vloerniveau van tenminste 10 lux bedragen. Een dergelijke verlichting 

moet zijn aangebracht bij de uitgangen van werkruimten, op trappen en in gangen 
en portalen die bij het verlaten van het gebouw moeten worden gebruikt;  

o Stroboscopische effecten;  
o Beleving van de visuele omgeving: Verlichtingssterkte, lichtverdeling, gerichtheid, 

luminantieverdeling, spectrale samenstelling en vensters.  

Bijlage B Lichtberekeningsprogramma's 

Dial Light Building Software (Dialux) 

Telefoon: +49 2351 1064 360 

Fax: +49 2351 1064 361 

E-mail: dialog@dial.de 

Website: http://www.dial.de  

 

Relux  

Telefoon: +41 61 333 0770 

Fax: +41 61 333 0772 

E-mail: support@relux.ch 

Website: http://www.relux.ch  

Bijlage C Voorbeeld meetrapport 

Meetrapport verlichting  
Frontoffice 

http://www.dial.de/
http://www.relux.ch/


 

Afb. C.1 Situatiefoto 

Inhoud 

1. Inleiding 
2. Resultaten 
3. Conclusies 
4. Bijlagen  

1. Inleiding 

Om tot een bruikbaar resultaat van het onderzoek te komen is het van groot belang de 
onderstaande onderzoeken ter plaatse uit te voeren en vast te leggen. 

1. Interview met betrokken medewerkers;  

2. Visuele inspectie actuele situatie;  
3. Meting lichtniveau (horizontaal en verticaal);  
4. Meting luminantie;  
5. Rapportage.  

De aangetroffen verlichting is in bedrijf sinds 2006, uitgaand van circa 2.500 bedrijfsuren per jaar 

zijn de aangetroffen lichtbronnen ca. 30% van de technische leeftijd gepasseerd. 

In het frontoffice werken als receptioniste twee parttime medewerksters, te weten: 

• Medewerker 1 maandag tot woensdag 8.00 tot 17.00 uur;  

• Medewerker 2 donderdag en vrijdag 8.00 tot 17.00 uur.  

Beide medewerksters hebben ongeveer dezelfde klachten als moeheid, beginnende hoofdpijn en 
branderige ogen. De visuele taken worden bemoeilijkt door de zichtbare luminantieverschillen, 
spiegelende objecten en verschillen in lichtniveaus op en in de directe nabijheid van de werkplek. 

Werkzaamheden 
Diverse werkzaamheden, zoals lezen beeldscherminformatie, typen toetsenbord computer, 
bediening telefoon, opzoeken telefoonnummers uit registers en overzichtlijsten, verticaal 
gezichtscontact met bezoekers aan de balie, controleren van aanmeldgegevens bezoekers en 

archivering van gegevens.  

2. Resultaten 

2.1 Soort ruimte 
De ruimte ligt op de 2e verdieping van het gebouw. 

De ruimte heeft de volgende geometrie: 

• Lengte 5.550 mm;  

• Breedte 3.600 mm;  

• Hoogte 2.730 mm (doorgang naar kantoor erachter);  



• Hoogte 2.530 mm (werkplek, i.v.m. verhoogde vloer).  

Reflectiefactoren zijn: 

• Rp 0,7;  

• Rw 0,5;  

• Rv 0,15.  

De ruimte is aan de gangzijde voorzien van een met verschuifbare glaspuien voorziene balie. Deze 
ruimte heeft geen ramen en heeft geen direct daglicht. Daardoor is geen informatie beschikbaar 
met betrekking tot tijd van de dag en de actuele weersgesteldheid. Dit wordt voor continu bezette 
werkplekken vanuit de Arbowetgeving wel vereist.  

2.2 De werkplek 
De ruimte is voorzien van een in u-vorm opgezet werkblad met schuin opgesteld pc-tafelelement. 
Het werkblad is uitgevoerd in licht hout. 
Het beeldscherm (witte achtergrond) is stationair opgesteld en is schuin geplaatst. Het toetsenbord 

is in zwart uitgevoerd. 
Er staat links naast het beeldscherm op een statief een telefoonklapper in A4-formaat waarbij de 

bladen in plastic hoezen tot een vervelende spiegeling leiden op de werkplek. 
Rechts naast het beeldscherm ligt in A1-formaat horizontaal een uitgebreide telefoonlijst onder een 
plastic hoes van hetzelfde formaat. Door de directe instraling van het daarboven aanwezige 
pendelarmatuur treedt een vervelende spiegelwerking op waardoor de informatie zeer moeilijk 
waarneembaar is. 

 

Afb. C.2 Foto spiegelend telefoonregister A4 

De medewerksters klagen al geruime tijd over vermoeidheid en beginnende hoofdpijnklachten, 
waarbij een medewerker nog last heeft van accommodatieproblemen en daarom recent een nieuwe 
bril heeft aangeschaft. 

Gezien de opvallende luminantie- en lichtniveauverschillen binnen het werkvlak in relatie tot de 
boven omschreven diverse visuele taken zijn de aangegeven symptomen herkenbaar.  
De oppervlaktehelderheid van de gebruikte software op de pc (ca. 100 cd/m²), de 



oppervlaktehelderheid van het aanwezige zwarte toetsenbord ( ca. 5,5 cd/m²) en de in de directe 

omgeving (gezichtsbereik) aanwezige verlichtingsarmaturen (ca. 1.505, 2.576, 4.820 en 13.300 
cd/m²) zorgen voor een dusdanige zware belasting van de visuele taak dat de genoemde klachten 
in de logische lijn der verwachting liggen. 

 

Afb. C.3 Foto van de werksituatie in ruimte  

2.3 De verlichting 
In de ruimte wordt gebruik gemaakt van in een keer schakelbare kunstmatige 

fluorescentieverlichting in de lichtkleur 4.000 Kelvin. 
De ruimte is voorzien van twee inbouwarmaturen 1 x 54W type T16 EVG met afscherming door een 
comfortraster, uitgevoerd in ontspiegeld gematteerd aluminium. 
In het midden van de balie is boven het werkblad ca. 60 cm uit de wand een pendelarmatuur 
(fabricaat, type) met aluminiumraster, mat 1/49W T16 met draadophanging aanwezig. 
De afstand tussen onderkant armatuur en bovenkant werkblad is 1.400 mm, de pendellengte is 

270 mm. 
Buiten de receptieruimte, maar wel in het directe visuele bereik, zijn op de gang vier 
inbouwarmaturen (fabricaat, type) module 600 1/55W voorzien van een diffusoroptiek aanwezig. 

 



Afb. C.4 Foto blikrichting vanuit werkplek naar balie en hal 

3. Lichtmetingen 
De lichtsterkte werd gemeten met een luxmeter (fabricaat, type, laatste ijkdatum). 
De omgevingstemperatuur van de fluorescentielampen was 28 graden Celsius en de spanning op 
de aansluitklem 227 Volt. 
De luminantie werd gemeten met een luminantiemeter (fabricaat, type, laatste ijkdatum). 

Meting verlichtingssterkte (horizontaal) 
In de ruimte werd een meetgrid uitgezet van 46 punten. De afstand van de meetpunten is 0,3 
meter terwijl de meetpunten langs de wanden op een afstand van 0,2 meter zijn geselecteerd. 

 

Afb. C.5 Opstellingstekening 

Meting lichtniveau in lux op werkblad (horizontaal) 

De gemeten verlichtingssterkte voor kunstverlichting voldoet aan de gestelde eisen.  
Er is echter sprake van een uit de pas lopende gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte. Binnen 
een straal van 1.500 mm loopt het lichtniveau van bijna 900 lux naar 356 lux. 
De gemeten waarden zijn geen nieuwwaarden aangezien de verlichting al langer geleden in bedrijf 
is genomen.  

Meting verlichtingssterkte (verticaal) 
Om tevens een beeld te krijgen over de verticale verlichtingssterkte op twee specifieke verticale 
taakplekken zijn deze gemeten op: 

• Hart beeldscherm 281 lux;  

• Loket (hoogte 1.600 mm) 500 lux.  

Tabel C.1 Luminantiemetingen 



Meting Luminantie 

[cd/m²] 

1. Tafelblad voor toetsenbord 57,51 

2. Toetsenbord (zwart) 5,60 

3. Beeldscherm (programma Word) 110,2 

4. Telefoonklapper (verticaal) 104,1 

5. Telefoon 46,65 

6. Telefoonlijst op balieblad 94,72 

7. Inschrijflijst bezoekers op balieblad 148,20 

8. Wand naast lift (hal) 31,16 

9. Armatuur op hoek gang/lift (hal) 1.505 

10. Zithoek (hal) 9,75 

11. Armatuur boven zithoek (hal) 2.576 

12. Armatuur direct boven balie (hal) 4.820 

13. Pendelarmatuur boven werkblad (receptie) 13.300 

 
Om de luminantieverhoudingen op de werkplek en de directe omgeving correct te kunnen 
analyseren is een luminantiemeting uitgevoerd vanuit de werk/zit positie van de receptionistes. 

4. Conclusies 

De verschillen tussen de verlichtingssterkte op de werkplek en die in de directe omgeving zijn te 
groot. De gelijkmatigheid voldoet in geen geval aan de normstelling. 
De luminantieverschillen zijn enorm storend, vooral de oppervlaktehelderheid van de diverse typen 
verlichtingsarmaturen in het directe gezichtsveld. 
De spiegelingen van de telefoonklapper en de telefoonlijst leiden tot lichamelijke ongemakken. 

5. Te nemen maatregelen 

Werkplek: 

• Vervangen toetsenbord (zwart) door toetsenbord in een lichtere tint;  

• Vervangen staand model (hoogglanzende) telefoonklapper door gematteerd model;  

• Vervangen hoogglanzende reflecterende hoes van telefoonlijst op werkblad.  

Verlichting: 

• Vervangen bestaand pendelarmatuur door pendelarmatuur (fabricaat, type) 2 x 54W T16 
(lengte 2.480 mm) in dimbare uitvoering DALI, ophanging aan kabel, (kleur);  

• Loskoppelen huidige schakeling verlichting van de aanwezige lichttaster (uit/aan). De twee 
plafond-inbouwarmaturen wel schakelen op de aanwezige taster. Ten behoeve van het 
nieuw aan te schaffen en te plaatsen pendelarmatuur een dimmer type DALI installeren 

en aansluiten op armatuur;  

• De in de ruimte aanwezige armaturen voorzien van full spectrum fluorescentielampen in 
uitvoering T16 (4.500 Kelvin);  

• Van vier inbouwarmaturen in de hal (type) de diffusoroptiek demonteren en vervangen 
door rasteroptiek (type).  

Colofon 
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