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Onder invloed van de dagelijkse rotatie van de aarde om de zon, heeft vrijwel elk organisme 
op aarde een intern ritme ontwikkeld dat dicht bij de 24 uur ligt. Dit interne ritme van 
ongeveer 24 uur wordt een 'circadiaan’ ritme genoemd en wordt gegenereerd door de 
biologische klok. Bij zoogdieren zit die biologische klok in de suprachiasmatische nucleus 
(SCN) in de hersenen. In mensen is het ritme van de SCN het beste af te lezen aan het ritme 
van het hormoon melatonine. De SCN remt de productie van melatonine gedurende de dag. 
‘S avonds stopt deze remming en melatonine zal dan worden aangemaakt in de pijnappelklier. 
Gemiddeld piekt het ritme van melatonine tijdens het midden van de nacht en daalt weer in 
de vroege ochtend. Melatonine geeft ook feedback aan de SCN samen met andere interne 
tijdsignalen, zoals interne bechikbaarheid van voedingstoffen en lichaamstemperatuur. 
De SCN staat ook onder invloed van signalen van buitenaf, genaamd 'zeitgebers'. Deze 
aanpassing van zeitgebers is nodig, want als ze afwezig zijn zal de SCN ‘vrij gaan lopen’ met 
een eigen interne periode, en zal niet meer accuraat de tijd van de dag kunnen doorgeven 
aan het lichaam. Daarom moet de SCN dagelijks worden gesynchroniseerd. Licht is de 
belangrijkste zeitgeber voor de SCN.

Bij de mens verloopt de invloed van licht via de ogen. Fotoreceptoren die zich in het netvlies 
bevinden, vertalen het lichtsignaal en transporteren dit signaal naar de biologische klok 
(SCN) en ook naar andere gebieden van de hersenen, zoals gebieden voor zicht en alertheid. 
Terwijl de klassieke fotoreceptoren voor zicht, de staafjes en kegeltjes, wel bijdragen aan 
het lichtsignaal naar de SCN, zijn ze niet absoluut noodzakelijk. De belangrijkste cellen voor 
de vertaling van het lichtsignaal naar de klok zijn de lichtgevoelige retinale ganglioncellen 
(pRGC's). Want wanneer deze cellen afwezig zijn, is de klok ongevoelig voor licht. Ze 
bevatten het eiwit melanopsine dat het signaal voor het grootste gedeelte bewerkstelligt. 
Melanopsine is het meest gevoelig voor blauw licht, daarom is blauw licht het meest effectief 
voor het bijstellen van de klok. 

In het algemeen zal licht in de vroege ochtend de klok vervroegen en licht in de avond de 
klok verlaten. Licht in het midden van de dag zal over het algemeen geen faseverschuiving 
teweeg brengen. Wel zijn er aanwijzingen dat licht overdag de amplitude van het circadiane 
ritme van de klok kan versterken.

In de moderne samenleving is er veel variatie tussen individuen in het patroon van de 
slaap-waak cyclus. In chronobiologisch onderzoek zijn mensen vaak ingedeeld volgens hun 
zogenaamd ‘chronotype’. Chronotype kan worden bepaald met de ‘Munich Chronotype 
Questionnaire’ (MCTQ). Als iemand over het algemeen eerder of later slaapt dan het 
merendeel van de bevolking (onder het 25ste of boven het 75ste percentiel), dan spreekt 
men over een ‘vroeg-‘ of ‘laat chronotype’. Mensen die hun slaap rondom het gemiddelde 
hebben (tussen het 25ste en 75ste percentiel) zijn dan een ‘gemiddeld chronotype’.  

Naast deze variatie in slaaptijden, is de overeenstemming tussen het merendeel van de 
volwassenen dat ze graag later op vrije dagen slapen dan op werkdagen. Kennelijk beginnen 
werk- en schooltijden meestal vroeger dan waar de meeste mensen de voorkeur aan geven. 
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Deze combinatie van een laat ritme op vrije dagen en de vroege werk- en schooltijden 
op werkdagen leiden vaak tot een miscommunicatie tussen endogene circadiane ritmes 
(gegenereerd door de SCN) en exogene ritmes uit de omgeving. Als resultaat van deze 
miscommunicatie ervaren veel mensen een zogenoemde ‘sociale jetlag’. Net zoals bij een 
standaard jetlag, veroorzaakt door het reizen door verschillende tijdszones, veroorzaakt het 
slapen op verkeerde fases van de klok een verstoring van lichaamseigen ritmes. Dit leidt tot 
stres en gezondheidsproblemen.  

Een groot aantal mensen in de bevolking zou daarom theoretisch profiteren van een correctie 
van de timing van de slaap. Een manier om dit te bereiken is door het vervroegen van de 
biologische klok. Licht in de vroege ochtend lijkt de sleutel om dit doel te bereiken. Maar 
om dit ochtendlicht ook op een praktische en succesvolle manier toe te passen, moeten 
optimale parameters met betrekking tot de blootstelling aan licht zoals: tijdschema, duur, 
intensiteit en kleur worden gespecificeerd. Ook moet men op de hoogte zijn van kenmerken 
van het individu die bepalend zijn voor een optimaal effect. De gegevens uit dit proefschrift 
kunnen nuttig zijn om de behandeling van slaapstoornissen met lichttherapie te verbeteren 
en tegelijkertijd kunnen er fundamentele vragen over de onderliggende mechanismen met 
betrekking tot de invloed van licht op fysiologie en gedrag (zoals slaap en alertheid) worden 
beantwoord.

In hoofdstuk 2 combineerden we een aantal optimale lichttherapie parameters om te zien 
of de duur van lichttherapie kan worden ingekort in een thuissituatie met behoud van 
effect. Het tijdstip van de blootstelling aan licht is één van de parameters die we konden 
optimaliseren. Hiervoor is het moment waarop melatonine begint met stijgen in de avond 
onder dim licht (ook wel ‘dim light melatonin onset’ DLMO genoemd) belangrijk om te 
weten. Het is namelijk bekend dat licht het meest effectief is voor het vervroegen van de 
klok 9 uur na de DLMO. Dat is vaak vroeg in de ochtend. Aangezien we de DLMO van de 
deelnemers konden meten voordat we met de studie begonnen, wisten we  wanneer ze 
moesten beginnen met lichttherapie in de ochtend. De lichtbron zelf was een lamp (Philips 
goLITE BLU) dat hoog intensiteit blauw licht uitstraalde, de kleur en de intensiteit die het 
effect op de klok zouden moeten maximaliseren. We onderzochten of blauwe lichtpulsen 
van deze lamp van 30 minuten net zo effectief waren als lichtpulsen van 60 minuten. We 
vonden inderdaad dat drie pulsen van 30 minuten blauw licht net zo effectief waren in 
het verschuiven van de klok als drie pulsen van 60 minuten blauw licht (eenmaal daags 
toegepast op drie opeenvolgende dagen op een optimaal tijdstip in de ochtend). We vonden 
daarnaast ook een daling van slaperigheid in de ochtend bij het wakker worden en we 
vonden bovendien aanwijzingen dat ook de slaap werd vervroegd. 

Deze laatste bevindingen leidden tot de vragen in de volgende studie, beschreven in hoofdstuk 
3. Want een ander probleem in het toepassen van lichttherapie is het feit dat het effect op 
de slaap na de lichttherapie nauwelijks is onderzocht. Ook over het functioneren overdag 
na de behandeling met lichttherapie is nauwelijks iets gepubliceerd.  Dit waren daarom de 
uitgangspunten voor de studie in hoofdstuk 3. Twee groepen deelnemers werden aan twee 
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lichttherapie protocollen blootgesteld. De deelnemers hadden last van een ‘sociale jetlag’ 
tijdens werkdagen en wilden graag hun slaap vervroegen. Er werden twee verschillende 
lichtbronnen gebruikt. De lampen die hiervoor werden gebruikt straalden ofwel blauw licht 
uit met een hoge intensiteit (met behulp van de lamp zoals beschreven in hoofdstuk 2), of 
straalden amberkleurig (oranje) licht uit met dezelfde zichtbare helderheid (lux).  

De lichttherapie werd op 9 opeenvolgende dagen toegepast. Men begon met lichttherapie 
op hun normale tijd van wakker worden en elke 3 dagen werd dit tijdstip een uur vervroegd. 
Melanopsine, en daarom ook de klok, is het minst gevoelig voor oranje licht. Derhalve 
kon het oranje licht fungeren als een soort placebo. We hadden de hypothese dat de 
verschillen tussen de twee groepen met betrekking tot de slaap en prestaties, veroorzaakt 
moesten worden door de kleur van het licht. Het protocol bestond uit 30 dagen in totaal 
en werd volledig thuis uitgevoerd. Alle deelnemers begonnen met 14 basisdagen zonder 
slaapinstructies. Dit werd gevolgd door de 9 dagen lichttherapie, met elke ochtend ofwel 
30 minuten blauw licht of 30 minuten oranje licht. Tijdens deze periode werd tegelijkertijd 
de slaap vervroegd. De tijd van slapen was in de eerste plaats gebaseerd op de slaaptijd 
in de referentieperiode. Tijdens de lichttherapie werd vervolgens de slaap elke 3 dagen 1 
uur vervroegd. De therapie werd gevolgd door 7 nabehandelingsdagen (de periode voor 
het meten van het uiteindelijke behoud van effect) zonder slaapinstructies en zonder het 
gebruik van de lampen. We analyseerden speekselmonsters om de start van het moment van 
melatonineproductie in de avond (DLMO) te bepalen en de faseverschuiving van de klok te 
berekenen. Lichtblootstelling werd continu geregistreerd om de naleving van de instructies 
te controleren. Slaap werd gecontroleerd door middel van een activiteitshorloge (gevoelig 
voor beweging). Prestaties werden gemeten met een reactietijdtaak op een draagbare 
minicomputer. Zoals verwacht, was de fase van het melatonineritme meer vervroegd in de 
groep met het blauwe licht, vergeleken met de oranje lichtgroep. Nog interessanter was de 
tijd van wakker worden, welke nog een beetje eerder waren in de periode na de behandeling 
met blauw licht, terwijl ze wat later waren in de periode na de behandeling met oranje licht. 
Daarnaast vonden we dat de kwaliteit van de slaap, gemeten met het activiteitshorloge, 
enigszins verminderd was in de oranje licht groep. Ook waren de prestaties gedurende de 
hele dag verslechterd in de oranje licht groep. Deze verslechtering van prestaties was voor 
de blauwe groep alleen het geval in de ochtend en alleen tijdens nabehandelingsperiode. 
Dus, de slaap en de prestaties werden (voor het grootste deel) stabiel gehouden in de 
groep met blauwe lichttherapie. Dit ondanks het feit dat de proefpersonen eerder wakker 
werden. We concludeerden dat het blauwe licht de vermindering van de slaapkwaliteit en 
grotendeels de verslechtering van de prestaties, die werden waargenomen met oranje licht, 
kon tegengaan. Hieruit ontstonden de vragen voor de volgende studies. Is dit effect van 
blauw licht op de slaap te wijten aan de effectieve invloed van blauw licht op de klok of is 
er misschien ook een ander effect van blauw licht op de kwaliteit van de slaap? En is er een 
directe invloed van blauw licht op de prestaties gedurende de dag of verloopt het effect van 
blauw licht op prestaties alleen via een indirect effect via de klok? 

Deze laatste vraag werd behandeld in de studie beschreven in hoofdstuk 4. Hierin werd 
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gekeken of een subjectieve energiedip op kantoor te bestrijden is met 3 uur extra blauw 
licht. De vraag was of alertheid en prestaties worden beïnvloed door de timing van 
de blootstelling aan licht en of deze effecten afhankelijk zijn van iemand zijn of haar 
chronotype. De studie werd uitgevoerd in de eigen kantooromgeving van de deelnemers 
en bestond uit één experimentele dag en uit één controle dag, (gerandomiseerd over 
proefpersonen). Op de dag van de controle conditie werden deelnemers blootgesteld aan 
hun reguliere kantoorverlichting; op de experimentele dag werd hier 3 uur extra blauw licht 
aan toegevoegd. Blauw licht werd geleverd door een blauwe LED-LightStrip op een afstand 
van 60 cm. (280x25 mm2; piek transmissie 480 nm; 500 mlux; prototype Philips, Drachten, 
Nederland), die op de bovenkant van de computermonitor werd geplaatst. Deelnemers 
tekenden hun energiedip voor de aanvang van het experiment door middel van een lijn 
in een grafiek met daarin de tijdlijn van hun werkdag. Een verlaagd energieniveau werd 
aangegeven door een verlaging van deze lijn. Het extra blauwe licht werd vervolgens rondom 
deze energie dip gegeven, hetzij aan het begin, midden, of einde van de werkdag. We maten 
slaperigheid met een gespecialiseerde slaperigheidvragenlijst (Karolinska Sleepiness Scale, 
KSS). Prestaties werden onderzocht met een aantal prestatietaken, variërend van een 
eenvoudige reactietijdtaak tot een meer cognitieve geheugen taak. Voor de vergelijking 
tussen de condities gebruikten we de gemiddelde reactietijden en de hoeveelheid fouten. 
Extra blauw licht leek het meest gunstig voor mensen die een energiedip in de middag 
ervoeren, omdat blauw licht cognitieve prestaties gedurende deze tijd stabiliseerde. Aan het 
begin van de middag was het blauwe licht ook effectief in het verbeteren van de prestaties, 
maar na het uitschakelen van het licht lieten de prestaties een achteruitgang zien. Wel bleken 
de deelnemers in deze groep minder caffeïne-houdende-dranken te hebben genuttigd. Voor 
degenen die aangaven dat ze een verlaagd energieniveau hadden in de eerste ochtenduren 
op het werk, leek het extra blauwe licht niet te helpen, soms was het effect zelfs negatief. 
Interessant hieraan was dat met name in vroege chronotypes het blauwe licht een negatief 
effect leek te hebben. We vonden inderdaad ook een interactie tussen het moment van 
blootstelling aan licht en het chronotype voor de verschillende ‘energiedip groepen’. Op de 
slaperigheid van de deelnemers werd alleen een trend waargenomen om minder slaperig 
te zijn onder extra blauw licht in de middag. We concludeerden dat extra blauw licht 
verschillende effecten tijdens vescheidende energiedip-momenten kan hebben, en dat de 
effecten anders zullen uitpakken in verschillende chronotypes.  

In hoofdstuk 5 werd de andere vraag die aan het einde van hoofdstuk 3 naar boven kwam 
behandeld: Is er een positief effect van extra licht gedurende de dag op de kwaliteit van 
de slaap tijdens de nacht? Slaap wordt beïnvloed door twee processen, namelijk een 
homeostaat die verantwoordelijk is voor een toename van slaapbehoefte tijdens het 
wakker zijn en een afname van die behoefte tijdens slaap, en de biologische klok, die de 
dagelijkse optimale grenzen van het wakker zijn en in slaap vallen bepaalt. Volgens dit twee-
processenmodel van de slaapregulatie kunnen er twee mechanismen worden voorgesteld 
om het effect van licht op de kwaliteit van de slaap uit te leggen. Eén daarvan is de mogelijke 
invloed van licht op de behoefte aan slaap, de andere is de invloed van licht op de klok.  De 
mogelijke invloed van licht op beide mechanismen werd onderzocht in het laboratorium, 
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zoals beschreven in hoofdstuk 5. 
Deelnemers werden aan 3 condities blootgesteld: Ofwel aan een gesimuleerde werkdag 
(09:00-17:00) met een matige intensiteit 'kantoorlicht', of aan eenzelfde werkdag maar 
dan met een hoge intensiteit wit licht, of aan eenzelfde werkdag met extra blauw licht 
(gegeven met dezelfde lichtstrip zoals gebruikt in hoofdstuk 4) samen met het 'office light'. 
We maten de invloed van het daglicht op de klok via melatonine analyse en we maten ook 
de slaapkwaliteit/homeostase na de experimentele dagen met elektro-encefalogram (EEG) 
metingen. Als licht effect zou hebben op de behoefte van de slaap verwachtten we een 
stijging van de opbouw van ‘slow wave sleep’, in andere woorden, verwachtten we langzame 
slaapgolven met meer vermogen aan het begin van de slaapperiode. Als licht een effect op 
de klok had, verwachtten we  een verbeterde  slaapconsolidatie (minder wakker).

We vonden dat melatonine eerder begon te stijgen in het felle licht- evenals in de blauwe 
licht conditie ten opzichte van het kantoorlicht. Dit kan duiden op een vervroeging van het 
melatonine ritme, maar deze waarnemingen passen ook bij een vergroting van de amplitude 
van het melatonineritme in de condities met extra licht.. Helaas konden we  niet met 
zekerheid vaststellen om welk van deze twee aspecten het gaat, omdat  melatoninegegevens 
alleen beschikbaar waren in de avond en niet tijdens de slaap daarna. Meer onderzoek is 
hier dus op zijn plaats. De slaapefficiëntie was ook hoger in de hoge lichtintensiteit conditie 
ten opzichte van de kantoorlicht conditie. Dit gold ook voor het percentage van de REM 
slaap. Ook de opbouw van ‘slow wave sleep’ was significant hoger in zowel de felle- als de 
blauwe lichtconditie ten opzichte van de kantoorlicht conditie. Uit deze resultaten konden 
we concluderen dat de lichtintensiteit tijdens de dag de slaap beÏnvloedt via de klok en via 
de slaap homeostase: een hogere lichtintensiteit leidt tot meer geconsolideerde en diepere 
slaap.

De laatste studie van dit proefschrift wordt beschreven in hoofdstuk 6. We waren tijdens 
studie van hoofdstuk 5, ook geïnteresseerd in de alertheid en prestaties onder de 3 
verschillende lichtcondities. Daarom voerden de deelnemers computertesten uit met 
diverse prestatietaken (soortgelijke taken zoals beschreven in hoofdstuk 4) op verschillende 
momenten van de werkdag (08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00). Ook werden 
fysiologische aspecten van alertheid geanalyseerd met behulp van  EEG registraties terwijl 
de proefpersonen wakker waren.

Uit de resultaten bleek dat langdurige blootstelling aan fel licht voordelige effecten had 
op de subjectieve en objectieve alertheid, evenals op de prestaties, terwijl langdurige 
blootstelling aan blauw licht geen effecten had of zelfs negatieve effecten liet zien, vooral in 
de tweede helft van de dag. De wakker EEG’s onder blauw licht lieten zelfs een stijging van 
slaperigheid zien als deze vergeleken werd met de felle lichtconditie. 

Uit dit proefschrift blijkt dat het verhogen van de dagelijkse blootstelling aan licht een 
praktisch en een effectief instrument kan zijn om prestaties en de kwaliteit van de slaap 
te verhogen. Er is echter ook gebleken dat de effecten verschillen tussen individuen. Het 
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geven van gepersonaliseerde lichttherapie is nodig. Uit de resultaten van dit onderzoek 
blijkt dat urenlange blootstelling aan alleen blauw licht gedurende een dag niet de oplossing 
is. Langdurige blootstelling aan blauw licht kan verschillende effecten op verschillende 
tijdstippen van de werkdag teweeg brengen en de effecten kunnen verschillen tussen 
chronotypes. De combinatie van deze vrijheidsgraden maakt het uitermate moeilijk om het 
belichtingsschema te vinden dat voor  iedereen leidt tot optimale prestaties gedurende de 
dag en tot optimale slaap gedurende de nacht. We kunnen niet uitsluiten dat zo’n schema wel 
bestaat. Daarbovenop kan individuele lichttherapie worden gebruikt, met een aanpassing 
van intensiteit en kleur, bijvoorbeeld wanneer een faseverschuiving van de klok nodig is of 
wanneer prestaties moeten worden geoptimaliseerd op bepaalde tijden van de dag.

Hoewel het systeem met meerdere dimensies gecompliceerd is en onze kennis nog beperkt 
blijft, lijkt het er wel op dat het optimaliseren van de blootstelling aan licht bij de mens 
een krachtig hulpmiddel kan zijn om prestaties te verbeteren, de klok te verschuiven en de 
kwaliteit van slaap te verhogen. 
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