
VERHOOGD WELZIJN  
DOOR BIOLOGISCH ACTIEVE WERKPLEKVERLICHTING

Het innovatieve LUCTRA® verlichtingssysteem van DURABLE  
maakt de beschikbare kennis over biologisch effectieve  
verlichting voor iedereen op de individuele werkplek inzetbaar.
Koud witte en warm witte LEDs met een hoge verlicht-
ingssterkte (tot 1000 lux) zorgen voor kwalitatieve werkple-
kverlichting die vrijwel gelijk is aan daglicht. Zo ondersteunt 
LUCTRA® het persoonlijk welzijn en productief werken.

Waarom hebben we betere werkplekverlichting nodig?

In de loop van hun evolutie hebben mensen steeds het ritme van de natuur gevolgd en dus ook daglicht. Deze afwisseling tussen 
extreem helder daglicht en duisternis heeft een cruciale invloed op het menselijk bioritme. Maar sinds het begin van de industriële 
revolutie verhuisden mensen van hun buiten omgeving hun huizen en werkplaatsen binnen. Gedurende de dag krijgen mensen niet 
genoeg goed en helder licht  dus worden al hun fysieke signalen gezet op slapen. Langs de andere kant is het te helder gedurende de 
avond, wanneer meer en meer kunstmatige verlichting en LED televisieschermen worden ingeschakeld. Het lichaam ontvangt daardoor 
activiteitssignalen. In het ergste geval kan foute verlichting tijdens een ongepast moment van de dag een verstoring veroorzaken in het 
circadiaans ritme met serieuze gevolgen voor de menselijke gezondheid. Dit is de reden waarom hoogkwalitatieve en voldoende heldere 
verlichting belangrijk is voor het stabiliseren van het dag-en-nacht ritme.

Doelgerichte veranderingen van de kleur van het licht ge-
durende de dag hebben een positieve invloed op ons wel-
zijn waardoor onze productiviteit verhoogt. Aangezien iedere 
mens een eigen persoonlijk ritme heeft, is het essentieel dat 
het licht wordt aangepast aan het circadiaans ritme van elke 
gebruiker, om zo een optimale en individuele ondersteuning 
te bieden voor periodes van activiteit en periodes van rust.

De gratis VITACORE® app maakt van 
LUCTRA® een flexibel verlichtingssys-
teem. Het creëert een persoonlijke 24-
uurs lichtcurve waarbij de lichtkleur au-
tomatisch wordt aangepast en zo de 
natuurlijke verandering van het licht ge-
durende de dag simuleert.

Hoe wordt ons lichaam beïnvloed door licht?

Speciale receptoren in het oog - de retinale ganglion cellen - transformeren 
het licht om de hormoonproductie te controleren in de hersenen.

De blauwe componenten van het daglicht (aanwezig tijdens de ochtend en 
middag) zorgen voor de onderdrukking van het ‘slaaphormoon’ melatonine 
en in plaats daarvan voor de productie van stoffen die een verhoogde activ-
iteit stimuleren. Mensen voelen zich wakker en opgewekt en zijn klaar om te 
leren en werken. Rode componenten in daglicht (aanwezig naar de avond 
toe) en duisternis zorgen voor een verhoogde productie van melatonine. 
Mensen worden moe en ontspannen.



Bewezen biologische effectiviteit

Tijdens een 2,5 maand durende test tussen juli en september 2014, heeft INTELLUX GmbH, samen 
met de werkgroep ‘Slaap onderzoek en klinische chronobiologie’ onderzoek gedaan naar het effect 
van LUCTRA® op de productie van het slaaphormoon melatonine. 16 testpersonen werden bloot-
gesteld aan 5 verschillende lichtscenes. Het effect van deze lichtscenes werd gemeten door het 
melatonineniveau in het speeksel van de testpersoon. Bijkomend werd het visuele comfort van de 
testpersonen geëvalueerd.  Het resultaat was duidelijk: het warm witte LUCTRA® licht onderbrak de 
melatonine productie net zo weinig als een gedimde lichtsituatie. Alle andere lichtscenes leidden tot het 
onderdrukken van melatonine.

Resultaten van de studie zijn gratis te 
downloaden via www.luctra.eu. 


