
Het belang van licht en  
lichtadvies voor slechtzienden



Het belang van licht

Het ouder wordend 
oog resulteert in 
een verminderde 

visuele 
performantie en 

waarneming

Bron: Demografische vooruitzichten 2017-2070, FPB en Statbel Bron: CIE Technical Report: Lighting for Older People and People with Visual Impairments in 
Buildings 2017



Het belang van licht

Het functioneren met onvoldoende 
aangepaste verlichting zorgt niet 

voor oogbederf, wel voor 
comfortklachten en potentieel 
gevaarlijke omstandigheden

Bron: Belang van goede verlichting bij slechtzienden; 2008



Het belang van licht

Slechtzienden hebben vaak nog winst 
bij hogere verlichtingsniveaus, 

waar normaal zienden geen 
verbetering meer ervaren

Object perception by visually impaired people at different light levels; Cornelissen et al 1995
Optimizing Illumination for Visually Impaired Persons;. Comparing Subjective and Objective Criteria; Cornelissen et al 1994
Light and Objects; Perceiving "The Real Thing"; Cornelissen et al 1994

Bronnen:



Enkele belangrijke invalshoeken
Grootheden

Verlichtingssterkte

Hoeveel licht komt er op 
een oppervlak terecht?

Uitgedrukt in ‘LUX’
Is géén kenmerk van  
een lamp of armatuur

Wordt gemeten  
met een luxmeter

Lichtstroom

Hoeveel licht produceert 
een lichtbron?

Uitgedrukt in ‘lumen’
Is een kenmerk van  

een lamp of armatuur 
(verplicht kenmerk  
op de verpakking)

Luminantie

Welke helderheidsindruk 
krijg je van een lichtbron?
Uitgedrukt in ‘Candela/m2’

Is bepalend voor het 
verblindingsrisico

Kleurtemperatuur

Ervaar je de kleur van een 
witte lichtbron eerder 

blauwig of gelig?
Uitgedrukt in Kelvin

Kenmerk van de lichtbron  
(verplicht kenmerk  
op de verpakking)

300 
lux

400 lm 300 cd/m2



Enkele belangrijke invalshoeken

Verblinding
✴ Verblinding kan optreden wanneer een (primaire of secundaire) lichtbron die in het 

gezichtsveld van een persoon valt, een hoge luminantie heeft

✴ Afhankelijk van de mate waarin de cliënt (over)gevoelig is voor intens licht

✴ Wat kan je eraan doen?
✦ Lamp kiezen in functie van het verblindingsrisico
✦ Armatuur kiezen in functie van het verblindingsrisico 

(diffuser, afscherming tegen inkijk, …)
✦ De lichtbron buiten het gezichtsveld verplaatsen  

(vb: pendelhoogte aanpassen)
✦ De positie van de gebruiker t.o.v. de lichtbron wijzigen
✦ Dimmen
✦ Zonwering
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Enkele belangrijke invalshoeken

Lichtspreiding
✴ Om een taak goed te kunnen uitvoeren moet het 

licht zo gelijkmatig mogelijk verspreid zijn over 
het volledige taakoppervlak 
➾ We testen taakarmaturen op dit aspect in ons 
lichtlabo!

✴ Voor een veilige mobiliteit binnenshuis moet het 
licht zo gelijkmatig mogelijk verspreid zijn over 
alle loopzones 
➾ Een goed lichtplan is onontbeerlijk!



Enkele belangrijke invalshoeken
Retrofit
✴ Onder ‘retrofit’ verstaan we het vervangen van een lamp door een andere nieuwe 

lamp die gebaseerd is op een nieuwere technologie 
 
 
 

✴ Populaire manier om verlichting aan te passen: laagdrempelig, goedkoop, milieuaspect
✴ Dit lijkt eenvoudig, maar er zijn heel wat valkuilen:

✦ In welke mate verschillen de specs van de vervangende lamp?
✦ Verschilt de warmtehuishouding van de vervangende lamp?
✦ Verschilt de lichtspreiding van de vervangende lamp?
✦ Voldoen de specs van de bestaande armatuur aan de eisen van de vervangende lamp?



Enkele belangrijke invalshoeken

LED
✴ De LED-lichtbron heeft de verlichtingswereld op zijn kop gezet: zowat alle ‘oude’ 

lichtbronnen zijn verdwenen: gloeilamp, halogeenlamp, spaarlamp, TL-lamp

✴ En LED brengt een waaier aan nieuwe mogelijkheden:
✦ Dimming
✦ Kleurtemperatuur
✦ Lichtkleur
✦ Integratie in armaturen
✦ Vormfactor
✦ Smart lighting
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Enkele belangrijke invalshoeken

Klassieke 
verlichtingstoestellen

SMART 
verlichtingstoestellen

Verlichtingsapparaten

Deze markt moeten we nauwgezet opvolgen:

✴ Klassieke lichtbronnen: lampen (retrofit)

✴ Klassieke armaturen: taakverlichting, omgevingsverlichting, sfeerverlichting, 
signaalverlichting

✴ Armaturen met geïntegreerde LED-lichtbron (worden steeds meer mainstream)

✴ Schakelapparatuur: schakelaars, dimmers, aanwezigheidsdetectors, lichtdetectors, 
tijdschakelaars



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting
✴ Detectie

✴ Probleemanalyse

✴ Huisbezoek

✴ Lichtdiagnose

✴ Lichtbeleving

✴ Lichtadviesrapport



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Detectie
✴ Cliënt beseft vaak niet dat hij kan geholpen worden met een aangepaste  verlichting!
✴ We zijn helemaal doordrongen van het ‘VAPH-systeem’: 

 
 
 
 

✴ Maar wat met                                                        ?
✴ En wat met producten die niet als hulpmiddel zijn ontworpen?
✴ Eerste lijns zorgverlener wordt opgeleid om de problemen met verlichting bij de 

cliënt thuis ➾ te detecteren 
                 ➾ te polsen of de cliënt open staat om hier aan te schaven

Probleem
Specifiek 

hulpmiddel



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Detectie
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Lichtadvies

Aanlooptijd tot  
volledige lumen- 

output: 5 minuten 

Het traject naar een op maat gesneden verlichting:   Detectie



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Probleemanalyse
✴ Wie?  Wat?  Waar?  Waarom?  Wanneer?

✴ Probleemtaken?

✴ Knelpunten bij mobiliteit?

✴ Gebeurt door eerstelijns zorgverlener (die hiervoor opgeleid is)



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Huisbezoek
✴ Aftoetsen van de probleemanalyse

✴ Zoveel mogelijk parameters checken:
✦ Aanwezige lichtpunten, armaturen, kamptypes, schakelsystemen, … 

Eventuele problemen met deze componenten (verblinding, vervuiling, defecten, …)
✦ Invloed van daglicht (zuidkant) en aanwezigheid van daglichtwering
✦ Meten van verlichtingssterktes in functie van ➾ taken uitvoeren 

                                                                                ➾ veilige mobiliteit
✦ Inrichting observeren in functie van lichtreflectie-coëfficiënten contrastwerking



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Huisbezoek
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Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Lichtdiagnose
✴ Kamer met een gestandaardiseerde inrichting: kasten, zeteltje, tafels, stoelen, plant, 

leeslamp, tapijtje, diverse kleine en grote objecten

✴ Vanuit een 100% verduisterd startpunt wordt de verlichtingssterkte in trapjes 
opgedreven; bij elke trap wordt nagegaan wat de cliënt waarneemt

✴ Resulteert in:
✦ Vereiste verlichtingssterkte voor veilige mobiliteit
✦ Vereiste verlichtingssterkte voor uitvaren van taken
✦ Kritieke verlichtingssterkte-waarde waarbij verblinding kan optreden
✦ Voorkeur qua kleurtemperatuur (subjectief)
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Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Lichtdiagnose



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Lichtbeleving

Huisbezoek 
Huidige situatie in de 

woonsituatie van de cliënt

Lichtdiagnose 
Verlichtingssterktes die de cliënt nodig 

heeft om te kunnen functioneren

Lichtadvies formuleren

Lichtbeleving



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Lichtbeleving
✴ ‘250 lux’ is een objectieve manier om een vereiste verlichtingssterkte aan te geven

✴ MAAR: de manier waarop je die 250 lux kan genereren is onderworpen aan de 
subjectieve beleving van de cliënt



Lichtadvies

Het traject naar een op maat gesneden verlichting: Lichtadviesrapport
✴ Adviseren tot op het niveau van merken en concrete toestellen 

➾ onmogelijk door het gigantisch aanbod dat zeer snel wijzigt…

✴ Vergelijk een lichtadviesrapport dus eerder met een brilvoorschrift 
➾ basistips over verlichting en contrasten  
➾ aan welke eigenschappen moeten de verlichtingsapparaten voldoen? 
    (lichtstroom, kleurtemperatuur, verbindingsrisico, …) 
➾ aan welke eisen moet de uitlichting door deze verlichtingsapparaten voldoen? 
    (verlichtingssterktes, lichtspreiding, …) 
➾ hoe wordt er omgesprongen met de beschikbare daglichttoetreding 
    (daglicht benutten, daglicht weren, combinatie van beide)



Lichtadvies in Veltem

Bent u klaar voor een 
innovatieve kijk op de 
wereld in het International 
Year of the Light?

Een uniek project  voor 
blinden en slechtzienden.

De missie van het Vlaams Oogfonds is de 
verbetering van de leefkwaliteit van blinden en 
slechtzienden. Het Vlaams Oogfonds zoekt en 
ondersteunt projecten van, voor en/of door blinden 
en slechtzienden. Al die initiatieven hebben 
één gemeenschappelijk doel: een waardige 
participatie van de blinden en slechtzienden 
in de samenleving. Het Vlaams Oogfonds kiest 
voor projecten die instellingsgrenzen én zuilen 
overstijgen. 

Samengevat moeten die projecten aan 4 
belangrijke voorwaarden voldoen: 

 vernieuwing op het oog hebben
 extra solidariteit onder ziende, slechtziende en

 blinde mensen versterken
 blinden en slechtzienden aanzetten tot het zelf

 opnemen van hun verantwoordelijkheid 
 én bewijsbare tekorten in het aanbod aanpakken

Het Vlaams Oogfonds zet zelf geen initiatieven 
op touw maar investeert in innoverende, 
grensoverschrijdende en waardevolle initiatieven. 
Het Vlaams Oogfonds rekent daarvoor op de 
milde giften van duizenden sympathisanten en 
!lantropische partners. 

Enkele cijfers
België: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
kunnen we er van uitgaan dat ons land in totaal 
1 % visueel gehandicapten heeft. Dat betekent dat 
110.000 Belgen een visueel ernstige aandoening 
hebben. 12 % van die mensen of 13.200 personen 
zijn volledig of functioneel blind. Voor Vlaanderen 
kan je de regel 6/10 toepassen. Deze 8.000 
Vlamingen zijn de doelgroep van het Vlaams 
Oogfonds ondersteunt.

U kan een belangrijke bijdrage aan een positieve en warme samenleving leveren. 
U kan extra kansen voor blinde en slechtziende mensen creëren. 
U kan meebouwen aan hun toekomst, aan hun recht op een menswaardig en kwaliteitsvol bestaan.
Verbind uw naam aan dit unieke project en help deze nieuwe werkelijkheid mee creëren.

In naam van de 8.000 blinden en slechtzienden in Vlaanderen: hartelijk dank

Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel. 070 24 60 60 
info@vlaamsoogfonds.be 
Rekeningnummer BE43 7378 8877 7701
Voor iedere gift vanaf 40 euro ontvangt u een !scaal attest.
www.VlaamsOogfonds.be

Wat is het Vlaams Oogfonds?
Wordt u onze partner? Dan geeft u meer dan geld alleen 
en u krijgt er bovendien iets voor terug.Bent u geïnteresseerd? Contacteer dan geheel vrijblijvend:

Jan de Smedt

desmedt.jan@vlaamsoogpunt.be

Netwerkdirecteur

bel 0473 95 75 51

Jan Rachels

janrachels@emolife.be

Coördinator Fondsenwerving

bel 0478 90 56 35

Samenwerking met het Vlaams Oogfonds bezorgt u meer

1  Betrokken en trotsere werknemers

2  Merkwaardering en geloofwaardigheid,  

 dus een betere reputatie

3  Toegang tot kennis en expertise

4  Verbinding met de gemeenschap

5  Stabiliteit en impact

6  Innovatie

7  Mogelijkheden van nieuwe afzetmarkten

8  Ef!ciëntie en effectiviteit

9  Toegang tot gespecialiseerd netwerk

10  Geluk en welzijn

 Via uw gift of sponsoring kan u uiting geven 
aan uw maatschappelijke betrokkenheid ten 
opzichte van andersvaliden. Zo concretiseert u 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het maatschappelijk en zakelijk doel wordt op 
die manier naadloos gecombineerd.

 Bovendien kan u er ook voor opteren om 
uw personeel actief te betrekken bij deze 
samenwerking. Ze kunnen een atelier in het 
donker volgen, of vrijwilligerswerk verrichten op 
de hoeve. De maatschappelijke uitstraling van 
uw bedrijf zal toenemen en de binding tussen 
personeel onderling (teambuilding) en werkgever 
wordt hechter. Bedrijfstrots en –loyaliteit stijgt 
navenant.

 We bouwen met u graag een duurzame en 
jarenlange relatie op. Op deze manier zorgt u 
binnen uw bedrijf voor minder versnippering 
en grotere betrokkenheid als het over goede 
doelen gaat. Uw middelen worden zo ef!ciënter 
ingezet. 

 Uw gift kan gespreid worden over verschillende 
jaren. Of er kan in natura geïnvesteerd worden 
in het onderdeel dat uw voorkeur wegdraagt. 
Dit kan zowel via professionele expertise (giften 
in man- en vrouwkracht) als via uitrusting en 
producten zijn. 

 U sluit een partnership met een erkende vzw 
die !nancieel gezond is en een uitstekende 
naam heeft binnen de sector. U hoeft dus geen 
schrik te hebben voor reputatieschade.

 Uw investering zal bovendien niet ongemerkt 
blijven. U kan uw naam of die van uw bedrijf 
verbinden aan OIK’Aether en u zal via al onze 
communicatiekanalen in het zonnetje gezet 
worden. We staan open voor uw voorstel rond 
cause related marketing. Indien uw investering 
substantieel is, dan kan dit zich weerspiegelen 
in de naming van het initiatief.

 En last but not least: via uw engagement maakt 
u het verschil voor duizenden blinden en 
slechtzienden. Het goed gevoel dat dit u en 
anderen bezorgt, is onbetaalbaar.

MOGEN WE OP Ú REKENEN? 

Bent u die unieke weldoener met het hart op 
de juiste plaats die zijn of haar steentje wil 
bijdragen? Wilt u investeren in vernieuwende 
projecten?
Dan kan u vandaag de wereld een beetje beter 
maken.  Door nu voor een schitterende toekomst 
te kiezen voor andersvaliden in Hoeve De Winter. 

Q
U
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K 
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N

Doe mee!

✴ Lichtlab met:
✦ 4 types LED-armaturen voor omgevingsverlichting van Modular
✦ Ruim assortiment extra armaturen voor taak-, sfeer- en 

omgevingsverlichting
✦ Een uitgebreid assortiment retrofit LED-lampen
✦ Luxmeter (aankoop luminantiemeter is gepland)

✴ Meerdere lichtbelevingsruimtes: onthaalruimte, 
multifunctionele ruimte, bergruimte, gang, toiletten met:
✦ 18 types LED-armaturen voor omgevings-, taak- en 

signaalverlichting van Modular
✦ Bediening vanaf tablet via Niko Home Control
✦ Diverse types zonwering met verschillende doorlaatcoëfficient✴ Gepland:

✦ Ingerichte keuken met 3 kookeilanden en een 12-tal verschillende armaturen uit het Ikea Trådfri gamma
✦ Twee studio’s voor kortverblijf met smart verlichting, gebaseerd op verlichtingstoestellen van Philips Hue, 

WiZ,  Nanoleaf, …
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wordt hechter. Bedrijfstrots en –loyaliteit stijgt 
navenant.

 We bouwen met u graag een duurzame en 
jarenlange relatie op. Op deze manier zorgt u 
binnen uw bedrijf voor minder versnippering 
en grotere betrokkenheid als het over goede 
doelen gaat. Uw middelen worden zo ef!ciënter 
ingezet. 

 Uw gift kan gespreid worden over verschillende 
jaren. Of er kan in natura geïnvesteerd worden 
in het onderdeel dat uw voorkeur wegdraagt. 
Dit kan zowel via professionele expertise (giften 
in man- en vrouwkracht) als via uitrusting en 
producten zijn. 

 U sluit een partnership met een erkende vzw 
die !nancieel gezond is en een uitstekende 
naam heeft binnen de sector. U hoeft dus geen 
schrik te hebben voor reputatieschade.

 Uw investering zal bovendien niet ongemerkt 
blijven. U kan uw naam of die van uw bedrijf 
verbinden aan OIK’Aether en u zal via al onze 
communicatiekanalen in het zonnetje gezet 
worden. We staan open voor uw voorstel rond 
cause related marketing. Indien uw investering 
substantieel is, dan kan dit zich weerspiegelen 
in de naming van het initiatief.

 En last but not least: via uw engagement maakt 
u het verschil voor duizenden blinden en 
slechtzienden. Het goed gevoel dat dit u en 
anderen bezorgt, is onbetaalbaar.

MOGEN WE OP Ú REKENEN? 

Bent u die unieke weldoener met het hart op 
de juiste plaats die zijn of haar steentje wil 
bijdragen? Wilt u investeren in vernieuwende 
projecten?
Dan kan u vandaag de wereld een beetje beter 
maken.  Door nu voor een schitterende toekomst 
te kiezen voor andersvaliden in Hoeve De Winter. 
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Lichtadvies in Antwerpen

Bent u klaar voor een 
innovatieve kijk op de 
wereld in het International 
Year of the Light?

Een uniek project  voor 
blinden en slechtzienden.

De missie van het Vlaams Oogfonds is de 
verbetering van de leefkwaliteit van blinden en 
slechtzienden. Het Vlaams Oogfonds zoekt en 
ondersteunt projecten van, voor en/of door blinden 
en slechtzienden. Al die initiatieven hebben 
één gemeenschappelijk doel: een waardige 
participatie van de blinden en slechtzienden 
in de samenleving. Het Vlaams Oogfonds kiest 
voor projecten die instellingsgrenzen én zuilen 
overstijgen. 

Samengevat moeten die projecten aan 4 
belangrijke voorwaarden voldoen: 

 vernieuwing op het oog hebben
 extra solidariteit onder ziende, slechtziende en

 blinde mensen versterken
 blinden en slechtzienden aanzetten tot het zelf

 opnemen van hun verantwoordelijkheid 
 én bewijsbare tekorten in het aanbod aanpakken

Het Vlaams Oogfonds zet zelf geen initiatieven 
op touw maar investeert in innoverende, 
grensoverschrijdende en waardevolle initiatieven. 
Het Vlaams Oogfonds rekent daarvoor op de 
milde giften van duizenden sympathisanten en 
!lantropische partners. 

Enkele cijfers
België: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
kunnen we er van uitgaan dat ons land in totaal 
1 % visueel gehandicapten heeft. Dat betekent dat 
110.000 Belgen een visueel ernstige aandoening 
hebben. 12 % van die mensen of 13.200 personen 
zijn volledig of functioneel blind. Voor Vlaanderen 
kan je de regel 6/10 toepassen. Deze 8.000 
Vlamingen zijn de doelgroep van het Vlaams 
Oogfonds ondersteunt.

U kan een belangrijke bijdrage aan een positieve en warme samenleving leveren. 
U kan extra kansen voor blinde en slechtziende mensen creëren. 
U kan meebouwen aan hun toekomst, aan hun recht op een menswaardig en kwaliteitsvol bestaan.
Verbind uw naam aan dit unieke project en help deze nieuwe werkelijkheid mee creëren.

In naam van de 8.000 blinden en slechtzienden in Vlaanderen: hartelijk dank

Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel. 070 24 60 60 
info@vlaamsoogfonds.be 
Rekeningnummer BE43 7378 8877 7701
Voor iedere gift vanaf 40 euro ontvangt u een !scaal attest.
www.VlaamsOogfonds.be

Wat is het Vlaams Oogfonds?
Wordt u onze partner? Dan geeft u meer dan geld alleen 
en u krijgt er bovendien iets voor terug.Bent u geïnteresseerd? Contacteer dan geheel vrijblijvend:

Jan de Smedt

desmedt.jan@vlaamsoogpunt.be

Netwerkdirecteur

bel 0473 95 75 51

Jan Rachels

janrachels@emolife.be

Coördinator Fondsenwerving

bel 0478 90 56 35

Samenwerking met het Vlaams Oogfonds bezorgt u meer

1  Betrokken en trotsere werknemers

2  Merkwaardering en geloofwaardigheid,  

 dus een betere reputatie

3  Toegang tot kennis en expertise

4  Verbinding met de gemeenschap

5  Stabiliteit en impact

6  Innovatie

7  Mogelijkheden van nieuwe afzetmarkten

8  Ef!ciëntie en effectiviteit

9  Toegang tot gespecialiseerd netwerk

10  Geluk en welzijn

 Via uw gift of sponsoring kan u uiting geven 
aan uw maatschappelijke betrokkenheid ten 
opzichte van andersvaliden. Zo concretiseert u 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het maatschappelijk en zakelijk doel wordt op 
die manier naadloos gecombineerd.

 Bovendien kan u er ook voor opteren om 
uw personeel actief te betrekken bij deze 
samenwerking. Ze kunnen een atelier in het 
donker volgen, of vrijwilligerswerk verrichten op 
de hoeve. De maatschappelijke uitstraling van 
uw bedrijf zal toenemen en de binding tussen 
personeel onderling (teambuilding) en werkgever 
wordt hechter. Bedrijfstrots en –loyaliteit stijgt 
navenant.

 We bouwen met u graag een duurzame en 
jarenlange relatie op. Op deze manier zorgt u 
binnen uw bedrijf voor minder versnippering 
en grotere betrokkenheid als het over goede 
doelen gaat. Uw middelen worden zo ef!ciënter 
ingezet. 

 Uw gift kan gespreid worden over verschillende 
jaren. Of er kan in natura geïnvesteerd worden 
in het onderdeel dat uw voorkeur wegdraagt. 
Dit kan zowel via professionele expertise (giften 
in man- en vrouwkracht) als via uitrusting en 
producten zijn. 

 U sluit een partnership met een erkende vzw 
die !nancieel gezond is en een uitstekende 
naam heeft binnen de sector. U hoeft dus geen 
schrik te hebben voor reputatieschade.

 Uw investering zal bovendien niet ongemerkt 
blijven. U kan uw naam of die van uw bedrijf 
verbinden aan OIK’Aether en u zal via al onze 
communicatiekanalen in het zonnetje gezet 
worden. We staan open voor uw voorstel rond 
cause related marketing. Indien uw investering 
substantieel is, dan kan dit zich weerspiegelen 
in de naming van het initiatief.

 En last but not least: via uw engagement maakt 
u het verschil voor duizenden blinden en 
slechtzienden. Het goed gevoel dat dit u en 
anderen bezorgt, is onbetaalbaar.

MOGEN WE OP Ú REKENEN? 

Bent u die unieke weldoener met het hart op 
de juiste plaats die zijn of haar steentje wil 
bijdragen? Wilt u investeren in vernieuwende 
projecten?
Dan kan u vandaag de wereld een beetje beter 
maken.  Door nu voor een schitterende toekomst 
te kiezen voor andersvaliden in Hoeve De Winter. 
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Opleiding

Vierdaagse opleiding tot verlichtingsadviseur:

✴ Module 1 -  LICHT: Wat is licht? Lichtgrootheden, Gedragingen van licht, Licht meten

✴ Module 2 -  VERLICHTINGSTOESTELLEN:  
Lichtbronnen,  Armaturen, Schakelapparatuur, Domotica en slimme verlichting

✴ Module 3 - NORMERING, HUMAN CENTRIC LIGHTING

✴ Module 4 - HET LICHTPLAN

✴ Module 5 - PRAKTIJKSESSIE (in het lichtlab en de lichtbelevingsruimtes van Oik’ Aether)

✴ Module 6 - ZIEN: het visueel systeem (optioneel)

✴ Module 7 - VERLICHTING BIJ OUDEREN EN SLECHTZIENDEN

✴ Module 8 - LICHTADVIES AAN SLECHTZIENDEN

Interesse? jeroen.baldewijns@lichtenliefde.be 

mailto:jeroen.baldewijns@lichtenliefde.be


Meer info? jeroen.baldewijns@lichtenliefde.be 

mailto:jeroen.baldewijns@lichtenliefde.be

