Betere diagnose van oogziekten bij testen in het donker
Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft in samenwerking met het Weekend van de
Wetenschap een publieksonderzoek gedaan naar hoe donker het ’s nachts in Nederland is en wie
er dan moeite heeft met zien. Het afgelopen jaar kon iedereen met een smartphone de app ‘Zicht
op Licht’ downloaden en een lichtmeting uitvoeren. Met de gegevens van de ruim 5000 metingen
hebben de onderzoekers, onder leiding van UMCG-onderzoeker Ronald Bierings, nachtelijk
Nederland in kaart gebracht (zie Figuur 1).

Figuur 1: nachtelijke lichtkaart met meetpunten (datum 08-09-2016 – klik hier voor de interactieve kaart)

Deelnemers gaven via de app aan of ze wel of geen oogziekte hadden, deden een meting van de
hoeveelheid licht op die plaats en scoorden de hoeveelheid moeite die zij dan hadden met zien:
‘geen moeite’, ‘een beetje moeite’, ‘veel moeite’ of ‘zeer veel moeite’. Om te onderzoeken hoeveel
mensen moeite hebben met zien in de nacht werd gekeken naar de mensen die geantwoord hebben
met ‘een beetje moeite’ of meer. Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de mensen met een oogziekte
moeite heeft met zien in de nacht, terwijl slechts 37% van de mensen zonder een oogziekte moeite
ervaart (zie Figuur 2). In beide groepen geven iets meer vrouwen dan mannen aan moeite te hebben
met zien. Deze bevinding is in overeenstemming met de literatuur.

Figuur 2: percentage van de mensen met (links) en
zonder (rechts) een oogziekte dat een beetje of meer
moeite ervaart met zien in de nacht. Data is
uitgesplitst voor mannen (blauw) en vrouwen (groen).
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Om te onderzoeken hoeveel mensen met en zonder oogziekte moeite ervaren in verschillende
lichtomstandigheden, werden de antwoordopties ‘geen moeite’ en ‘een beetje moeite’ als ‘geen
moeite’ gedefinieerd, en ‘veel moeite’ en ‘zeer veel moeite’ als ‘wel moeite’. In het zeer donker en
donker zijn de verschillen tussen mensen met en zonder oogziekte groot. Het verschil tussen mensen
met en zonder oogziekte verdwijnt grotendeels in het licht, terwijl dat juist de omstandigheid is
waarin oogartsen in Nederland nu op oogziekten testen (zie Figuur 3).

Figuur 3: percentage van de mensen met
(blauw) en zonder (groen) een oogziekte dat
moeite ervaart met zien in de nacht. Data is
uitgesplitst voor de hoeveelheid licht; zeer
donker (links), donker (midden) en licht
(rechts).

De resultaten van het publieksonderzoek worden gebruikt voor vroege opsporing van oogziekten.
Door de patiëntenvereniging voor mensen met een oogziekte (de Oogvereniging) te betrekken bij
het onderzoek konden mensen met en zonder een oogziekte goed met elkaar vergeleken worden.
“Dat mensen met een oogziekte in het donker meer moeite hebben met zien dan mensen zonder
oogziekten is op zich niet verassend. We hadden echter verwacht dat in lichte omstandigheden het
verschil ook groot zou zijn, en dat is niet het geval. Als nu getest wordt op een oogziekte gebeurt dat
bij lichte omstandigheden. Het lijkt erop dat de test beter wordt als er minder licht gebruikt wordt. Als
we een oogziekte beter kunnen diagnosticeren, zijn we in staat deze ook eerder te behandelen”, aldus
Bierings. In het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde (UMCG) kunnen oogtesten worden
gedaan in verschillende lichtomstandigheden. De lichtomstandigheden worden veranderd door
gebruik te maken van lasbrillen met lichtfilters (zie Figuur 4). Door mensen met en zonder oogziekte
in het licht en donker met elkaar te vergelijken, wordt onderzocht of diagnostiek in het donker beter
is dan in het licht.

Figuur 4: onderzoeker Ronald Bierings ondergaat een oogtest bij lage lichtomstandigheden.
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Vervolgonderzoek
Dankzij dit onderzoek heeft het UMCG nu een idee van het voorkomen van lichthoeveelheden in de
nacht. Waar vaak wordt aangenomen dat Nederland in de nacht behoorlijk licht is (zie Figuur 5),
werd meer dan de helft van de metingen gedaan in zeer lage lichtomstandigheden. Er is een
belangrijk verschil tussen de nachtelijke lichtvervuilingskaart van Figuur 5 en dit onderzoek. In dit
onderzoek werd namelijk de hoeveelheid licht vanaf de straat gemeten en niet de hoeveelheid licht
die wordt uitgestraald naar de ruimte. Als men bijvoorbeeld met een zeer sterke schijnwerper recht
omhoog schijnt, dan zou dit wel gezien worden in de ruimte, terwijl het licht niet op straat komt.

Figuur 5: nachtelijke lichtvervuilingskaart van
Nederland samengesteld uit foto’s van André
Kuipers uit het ISS.

Door de spreiding van de meetpunten in Nederland kan er echter geen concrete uitspraak gedaan
worden over de toegankelijkheid binnen en tussen verschillende steden, dorpen of gebieden. Om
gebieden met meer detail in kaart te brengen is het UMCG een samenwerking aangegaan met
Technasium scholen uit Leek en Stadskanaal. Ongeveer 400 leerlingen zullen vanaf 7 november zeer
gedetailleerd in kaart brengen hoe donker Leek en Stadskanaal in de nacht zijn. Leek en Stadskanaal
zijn beiden plaatsen met ongeveer 20.000 inwoners, maar mogelijk zijn de lichthoeveelheden in
beide plaatsen wel anders. Door de plaatsen in detail in kaart te brengen kan er beter een uitspraak
gedaan worden over de toegankelijkheid voor mensen met en zonder een oogziekte. Als dit project
slaagt zal de samenwerking met Technasium worden uitgebreid naar heel Nederland.
Ronald Bierings geeft op zaterdag 1 oktober, tijdens het Weekend van de Wetenschap, een lezing
over zijn onderzoek tijdens de publieksmiddag die het UMCG en onderzoeksinstituut ERIBA
organiseren. Op de website van het UMCG staat meer informatie over de activiteiten op deze
middag.
Het Weekend van de Wetenschap
Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het
Weekend van de Wetenschap. Dit grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van
Nederland wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het Weekend van de
Wetenschap voor het publiek hun deuren openen. Het doel: Nederland te laten ervaren hoe
belangrijk en interessant wetenschap en technologie zijn en wat de onmisbare bijdrage is aan onze
toekomst (zie Figuur 6). Het Weekend van de Wetenschap vindt plaats op 1 en 2 oktober 2016.

Klik hier voor het persbericht van de resultaten van ‘Zicht op Licht’.
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Figuur 6: experiment tijdens de start van het publieksonderzoek van het Weekend van de Wetenschap 2015 –
links midden Ionica Smeets, rechts midden Diederik Jekel, rechts Ronald Bierings.
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