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Geel getinte glazen

1. Filters uit het merendeel van het blauwe licht

2. Overdag 15% minder licht (kegeltjes)

3. ‘s Nachts circa 30% minder licht (staafjes)

4. Reductie in kleurenzien
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Moeite met autorijden in het donker

• Voor iedereen is autorijden in het donker lastiger dan overdag

• Daling in gezichtsscherpte

• Hinder door verblinding

• Circa 30% van de autorijders hebben wel eens klachten

• “Nachtblindheid” bestaat vrijwel niet, “Nachtmyopie” wel
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Overkoepelende vraagstelling

• Is er iets te doen aan:

• Daling in gezichtsscherpte

• Hinder door verblinding
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• Zorgt het dragen van een geel getint filter voor een vermindering van 

verblinding en/of een verbetering van het gezichtsvermogen en/of een 

verbetering van de rij-ervaring?
• Voor welke deel van de mensen geldt dit? 

• Zijn deze mensen in de winkel/kliniek al herkenbaar?

• Hangt de effectiviteit af van het type rij-omgeving?

• Wat is het effect van een geel getinte implantaatlens of contactlens?

In concreto

K Hayashi, H Hayashi (2006). Visual function in patients with yellow tinted 

intraocular lenses compared with vision in patients with non-tinted intraocular 

lenses, Br J Ophthalmol 90:1019–1023.
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For the data reported here, ratings of discomfort glare were 

linearly related to the amount of blue content in the light 

output as weighted by the spectral sensitivity of the short-

wavelength (blue) cone photoreceptors.

From Sivak et al (2005). Blue Content of Led Headlamps and 

Discomfort Glare. Report No. UMTRI-2005-2.
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Opzet TNO onderzoek

• Verkeersveiligheid

Geel getinte glazen getoetst tegen Europese en 

Amerikaanse normen

• Kliniekmetingen

Bepalen van een reeks (optometrische) variabelen
• Waaronder de huidige brilsterkte, optimale refractie, gezichtsscherpte, 

gevoeligheid voor verblinding

• Veldexperiment

Twee weken in de eigen situatie autorijden met de nieuwe bril 

en met de nieuwe geel getinte bril. Beoordeling aan de hand 

van een enquête.
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Discomfort glare en disability glare
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Geel getinte bril: conclusies

1. Meerderheid van de proefpersonen is positief

2. Zowel de bril-dragers als niet-brildragers

3. De kliniekmeting geeft aan dat een sterk verminderde

“discomfort glare” de hoofdreden is

4. Het effect is niet een oogheelkundige anomalie maar algemeen

geldig
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Conclusies

• Prevalentie

Ongeveer 35% van benaderde mensen ondervindt 

problemen bij het autorijden in de schemer en in het 

donker

• Hinder door verblinding

De getinte glazen verbeteren de gezichtsscherpte niet, 

maar hebben wel een positieve invloed op het comfort 

tijdens de rijtaak. Selecteer mensen op 
• De aanwezigheid van problemen met autorijden in schemer en donker

• De afwezigheid van een kleurzienstoornis

• Autorijden buiten de stad

• Wees wel terughoudend omdat de gele filter licht wegneemt
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Conclusies

• Lichtverstrooiing

De mate van verstrooiing van een brilleglas heeft wel invloed 

op het kijkcomfort, maar niet op de “disability” of “discomfort” 

glare.

• Daling in gezichtsscherpte

Het geven van een (nieuwe) bril leidt niet automatisch tot een 

positievere rij-ervaring of betere gezichtsscherpte. Gewenning speelt 

hierbij een grote rol. De verbetering in gezichtsscherpte met een 

grote pupil zegt meer dan de verandering in brilsterkte. Wees dus 

terughoudend met kleine sterkte-veranderingen.
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Procedure kliniek metingen
• Enquête

• Huidige brilsterkte (topsterktemeter)

• Lichtverstrooiing brilleglazen 
• vuil en schoongemaakt

• Autorefractie en bepaling refractie opticien

• Gezichtsscherpte
• laag licht/hoog licht

• wel/niet gecorrigeerd

• met/zonder geel filter

• Pupilgrootte
• laag licht/hoog licht

• Ondervonden verblindinghinder
• subjectieve beoordeling

• matching taak

• Bepalen mate van diepte- (stereopsis) en kleurenzien

• Uitzoeken en afpassen van monturen
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t
Veel gemeten
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Veldonderzoek

• Deelnemers rijden twee weken auto in eigen situatie en 

vervolgens 2x1 week met de proefbrillen.

• Subjectieve beoordeling m.b.v. vragenlijsten
• Beoordeling deelname aan verkeer, ondervonden verblindinghinder en 

zichtkwaliteit (bv. “scherp zien”)

• Voor het rijden overdag, in de schemer en in het donker

• Gemeten voor aanvang van onderzoek, tijdens (na de eerste week) en na (de 

tweede week van) het onderzoek
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Veldexperiment vervolg

• Opbouw
• De helft heeft al een bril, de andere helft niet

• De helft mannen en dus de helft vrouwen

• De helft jong (19-37 jaar) en de helft middelbaar (38-55 jaar)

Twee groepen

• Controlegroep. geen brillen, beoordeling “eigen situatie”

• Experimentele groep. beoordeling van twee brillen op de door 

de opticien bepaalde sterkte: een met geel getinte glazen en 

een met ongetinte glazen. Een bril per week.



16

Resultaten kliniek

• Brilsterkte
• Mensen met minstens een ½ D afwijking zijn over het algemeen tevreden met 

de nieuwe bril

• Maar de visus bij laag licht niveau is een betere voorspeller dan brilsterkte

• Visus
• Geen verbetering visus door getinte kleurfilter

• Verblinding
• De Boer schaal: geel filter neemt veel hinder weg en vermindert de 

“discomfort glare” tot het niveau van een 2,2 maal zwakkere witte lichtbron.
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• Brildragers: beoordeling deelname aan verkeer en ondervonden 

hinder door verblinding (gestippeld = controlegroep)

verblindingdeelname aan

verkeer

Resultaten veldexperiment
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• Niet-brildragers: beoordeling deelname aan verkeer en 

ondervonden verblindinghinder (gestippeld = controlegroep)

deelname aan

verkeer

verblinding
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Eindconclusie

Een geel filter kan verlichting brengen, waarschijnlijk door het

gevoel van verblinding te verminderen

• Maar wees terughoudend met de verstrekking: het is een subjectief fenomeen

• Disability glare verandert niet

• Gezichtsscherpte verandert niet


