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Kleurenblindheid (daltonisme)

Inleiding
Kleurenblindheid is een slechte term. Een betere term
is kleurenzichtstoring, namelijk het onvermogen om
verschillen te zien tussen sommige kleuren die anderen
wel kunnen onderscheiden. De aandoening is meestal
van genetische aard, maar kan ook optreden als gevolg
van oogziekten, hersenletsels of blootstelling aan
bepaalde chemische stoffen. De Engelse chemicus John
Dalton publiceerde voor het eerst een wetenschappelijk
artikel over dit onderwerp in 1798: “Extraordinary Facts
Relating to the Vision of Colours”. Hij schreef zijn eigen
kleurenzichtafwijking ten onrechte toe aan een afwijking
in zijn glasvocht, dat volgens hem een blauw pigment zou
bevatten. De term daltonisme wordt sindsdien gebruikt
om kleurenblindheid te beschrijven. Kleurenblindheid,
tenzij de meest ernstige vormen, wordt beschouwd als een
milde handicap. Kleurenblindheid heeft altijd betrekking
op de kegeltjesfotoreceptoren in het netvlies, want die zijn
verantwoordelijk voor het zien van kleur.

M-kegeltjes (531 nm), gevoelig voor de groene golflengte,
en blauwe of S-kegeltjes (420 nm), gevoelig voor de
korte golflengte (Fig. 1). Verschillende kleuren worden
gewaargenomen wanneer de verschillende soorten
kegeltjes worden gestimuleerd in verschillende graden.
Het menselijke oog is slechts gevoelig voor een klein deel
van het zichtbare spectrum, begrepen tussen de korte
blauwe golven (380 nm:1 nm is een miljoenste mm of 10-9
mm) en de lange rode golven (760 nm) (Fig. 2). Veel van
de betrokken genen voor het kleurenzicht zijn gelegen
op het X-chromosoom, waardoor kleurenblindheid vaker
bij mannen dan bij vrouwen voorkomt, omdat mannen
slechts één X-chromosoom hebben, terwijl vrouwen er
twee hebben.

Kleur en kegeltjes
De menselijke retina bevat twee soorten lichtgevoelige
cellen: de staafjescellen die actief zijn bij weinig licht
en de kegeltjes die actief zijn in gewoon daglicht. Er zijn
drie soorten kegeltjes die elk een verschillend pigment
bevatten en die geactiveerd worden wanneer ze licht
absorberen. De kegeltjes worden volgens de piekgolflengte
die ze absorberen benoemd als rode of L-kegeltjes (588
nm), gevoelig voor de lange rode golflengte, groene of

Fig. 1 Spectra van de kegels, S-, M-, en L-types voor
monochromatische spectrale stimuli, met een golflengte in
nanometer aangegeven
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Fig. 2 Regenboogvlag gezien door een persoon met
normaal kleurenzicht
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Fig. 3 Regenboogvlag gezien door een persoon met
protanopie

Aard en graad van kleurenzicht

Dichromatisme

Kleurenzichtgebreken kunnen worden ingedeeld als
verworven of geërfd. Kleurenblindheid kan worden
omschreven als totaal (monochromatisme, een staat waarin
geen kleuren worden herkend) of gedeeltelijk (sommige
kleuren worden niet herkend). Totale kleurenblindheid
komt gelukkig zeer zelden voor. Er zijn twee types van
kleurenblindheid: degenen die moeilijkheden hebben
onderscheid te maken tussen rood en groen – dichromaten
(protanopen en deuteranopen) en abnormale trichromaten
(protanomalen en deuteranomalen) – en degenen die
moeite hebben onderscheid te maken tussen blauw en geel
– dichromaten (tritanopen) en abnormale trichromaten
(tritanomalen).

Dichromatisme is een matig ernstige kleurafwijking. Het
is erfelijk en in het geval van protanopie of deuteranopie
geslachtsgebonden; het tast overwegend mannen aan.
Hier ontbreekt een van de twee kleurgevoelige kegeltjes
en wordt het kleurenzicht gereduceerd tot twee dimensies.
Protanopen, deuteranopen en tritanopen zijn dichromaten.
Dat betekent dat ze alle kleuren die ze zien met een
mengsel van slechts twee spectrale kleuren samenstellen,
terwijl mensen met een normaal zicht trichromaten zijn
en daarvoor drie kleuren gebruiken. De aandoening treft
ongeveer 2% van de bevolking. De aangetaste personen
worden gewaar dat ze een kleurenzichtprobleem hebben.
Protanopen en deuteranopen zien geen merkbaar verschil
tussen rood, oranje, geel en groen.

Monochromatisme

Protanopie (Fig. 3) is een ernstige kleurenzichtafwijking
die veroorzaakt is door het volledige ontbreken van de
rode retinale fotoreceptoren die gevoelig zijn voor de lange
(rode)golflengten. Het is erfelijk, geslachtsgebonden en treft
1% van de mannen. Protanopen kunnen geen onderscheid
maken tussen kleuren in het groengele en het rode gedeelte
van het spectrum zodat rood er donker uitziet.

Personen die hieraan lijden zien geen enkele kleur; ze
nemen alleen verschillen in helderheid waar. Er zijn
twee primaire vormen: een vorm veroorzaakt door
kegeltjesdefecten en een vorm veroorzaakt door het
ontbreken van kegeltjes.
Achromatopsie is een uiterst zeldzame ziekte die het
zien ven kleuren onmogelijk maakt. Daarnaast gaat de ziekte
ook samen met een zeer slecht zicht, lichtgevoeligheid
(fotofobie) en onwillekeurige oogbewegingen (dansende,
trillende ogen of nystagmus).
Bij kegeltjesmonochromatisme zijn er wel kegeltjes
aanwezig, maar slechts één enkele soort. De persoon
ziet goed in normaal daglicht, maar kan geen kleuren
onderscheiden. Kegelmonochromatie is een zeldzame,
totale kleurenblindheid die gepaard gaat met een relatief
normaal zicht.

Deuteranopie (Fig. 4) is een kleurenzichtstoornis waarbij
de groene retinale fotoreceptoren die gevoelig zijn voor
de middellange golflengte, ontbreken en geeft een matige
vermindering van de rood-groene tintdiscriminatie. Het
is een vorm van dichromatisme waarin er slechts twee
kegeltjespigmenten aanwezig zijn. Het is ook erfelijk
en geslachtsgebonden. De betrokkenen kunnen geen
onderscheid maken tussen kleuren in het groen-geelrode deel van het spectrum. Deuteranopie is een van de
zeldzamere vormen van kleurenblindheid en tast ongeveer
1% van de mannelijke bevolking aan. Het is ook bekend als
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Fig. 4 Regenboogvlag gezien door een persoon met
deuteranopie
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Fig. 5 Regenboogvlag gezien door een persoon met
tritanopie

daltonism nadat bij John Dalton, door DNA-analyse van zijn
bewaarde oogbol, de diagnose werd bevestigd 150 jaar na
diens overlijden. Daaruit bleek dat Dalton niet “roodblind”
was zoals hij zelf vermoedde, maar “groenblind” want bij
hem ontbraken de groene kegels.
Tritanopie (Fig. 5) is een zeer zeldzame kleurenzichtafwijking die voorkomt bij minder dan 1% van de mannen en
vrouwen. Er zijn twee kegeltjespigmenten aanwezig en er is
een totale afwezigheid van de blauwe retinale receptoren.
Daar de getroffen personen geen korte golflengtekegeltjes
hebben kunnen ze geen onderscheid maken tussen de
kleuren in het blauw-gele spectrale gebied. Deze vorm van
kleurenblindheid is niet geslachtsgebonden.

Trichromatisme
Trichromatisme is een veel voorkomende erfelijke
kleurenzicht afwijking waarbij een van de drie kegeltjes
pigmenten een verandering in zijn spectrale gevoeligheid
vertoont. Dat leidt dan eerder tot een verminderde
kleurenzichtgevoeligheid en niet tot echt een verlies van
kleurenzicht. De aangetaste personen zijn zich niet steeds
bewust van hun aandoening(Fig.6).
Protanomalie is een milde kleurenzichtafwijking waarbij
een gewijzigde spectrale gevoeligheid van de rode retinale
receptoren leidt tot slechte rood-groene tintdiscriminatie. De
aandoening is erfelijk, geslachtsgebonden, komt voor bij 1%
van de mannen en bij 0,01% van de vrouwen. Protanomalen
zijn minder gevoelig voor rood licht dan personen met een
normaal zicht. Protanomalie en deuteranomalie worden
overgebracht langs het X-chromosoom. Om een bepaald
spectraal geel licht te evenaren hebben protanomalen
meer rood licht in een rood-groen mengsel nodig dan een
normale waarnemer en deuteranomalen hebben meer

Fig. 6 Collage van de Amerikaanse vlag gezien door personen
met (I) normaal kleurenzicht en met verschillende vormen van
kleurenzichtafwijkingen zoals (II) roodblind, (III) groenblind, (IV)
violetblind en (V) volledig kleurenblind)

groen licht nodig. Zij zien het rood donkerder en bruiner,
wat ervoor zorgt dat rood in intensiteit vermindert zodat het
soms verward wordt met zwart.
Deuteranomalie wordt veroorzaakt door een storing in de
groene retinale receptoren. Het is de meest voorkomende
kleurenzichtafwijking en tast in beperkte mate het rood-
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Fig. 7 Vergelijking van een scène gezien door een protanoop
en door een persoon met normale kleurwaarneming

Fig. 8 Vergelijking van een scène gezien door een tritanoop
en door een persoon met normale kleurwaarneming

groen onderscheid aan. De aandoening treft 6% van
de mannen en 0,4 % van de vrouwen en is erfelijk en
geslachtsgebonden. In tegenstelling tot protanomalie
blijft de intensiteit van de kleuren ongewijzigd. De
deuteranomale persoon wordt beschouwd als “groen
zwak”. ’s Avonds lijken donkergroene auto’s zwart voor
mensen met deuteranomalie. Bij deze ziekte wordt de
gevoeligheid van het middellange groene golflengtepigment
verschoven naar de rode kant van het spectrum, wat
resulteert in een vermindering van de gevoeligheid voor
groen. Vergelijkbaar met de protanomalen, kunnen
deuteranomalen onvoldoende kleine verschillen opmerken
in tinten in de rode, oranje, gele en groene spectra.

zal ze niet door kleurenzichtstoring aangetast zijn.De
kleurenzichtstoornis is recessief: dat wil zeggen dat, indien
het bij een vrouw op één X-chromosoom voorkomt en niet
op het andere, het normale dan domineert. Een man heeft
geen tweede X-chromosoom dat het negatief effect van het
andere aangetaste X-chromosoom zou kunnen opheffen.
Vrouwen (46, XX) zijn enkel rood-groen kleurenblind indien
hun beide X-chromosomen defect zijn, terwijl mannen (46,
XY) kleurenblind zijn als hun ene X-chromosoom aangetast
is. Het gen voor rood-groene kleurenblindheid wordt door
de vader overgedragen naar zijn dochters die dragers zijn
en dus geen storing hebben daar het wordt gecounterd door
het andere X-chromosoom dat gezond is. Een vrouwelijke
draagster heeft 50% kans om het aangetaste X-chromosoom
door te geven aan elk van haar mannelijke nakomelingen.
De zonen van een aangetaste vader erven de slechte
eigenschappen niet van hem omdat ze zijn Y-chromosoom
en niet zijn (defecte) X-chromosoom krijgen. Indien een
getroffen man kinderen heeft met een draagster of een
kleurenblinde vrouw, kunnen de dochters ook kleurenblind
worden, want zij krijgen dan een aangetast X -chromosoom
van elke ouder (Fig. 7 en 8).

Tritanomalie is een zeldzame, erfelijke kleurenzichtafwijking
die de blauw-gele discriminatie aantast. In tegenstelling
tot de meeste andere vormen is deze afwijking niet
geslachtsgebonden en even zeldzaam voor mannen en
vrouwen, namelijk 0,01 %. Het is de meest zeldzame vorm
van abnormaal kleurenzicht.

Genetische oorzaak
We hebben 46 chromosomen die verantwoordelijk zijn
voor de erfelijke eigenschappen. Twee ervan bepalen
het geslacht. De vrouw heeft 2 X-geslachtschromosomen
en de man heeft een X- en een Y-geslachtschromosoom.
Kleurenblindheid kan worden overgeërfd, meestal
door mutaties op het X-chromosoom. Ongeveer 8% van
de mannen, maar slechts 0,4% van de vrouwen in de
Europese rassen hebben op een of andere manier een
kleurenzichtstoornis. Dat percentage aangetaste mannen
ligt lager in niet-Europese landen; in het Verre Oosten 5%, in
Centraal-Afrika 3% en bij de Inuit 1%. Mannen hebben een
veel groter risico om de aan het X-chromosoom gekoppelde
mutatie over te erven omdat ze maar één X-chromosoom
hebben. Indien een vrouw een normaal X-chromosoom erft
naast een aangetast chromosoom dat de mutatie draagt,

Andere oorzaken
Kleurenblindheid kan ook ontstaan door een hersenof een netvliesletsel veroorzaakt door een ongeval
of andere traumatische ervaringen, waaronder het
shakenbabysyndroom. Kleurenblindheid kan ook
voorkomen ten gevolge degeneratieve ziekten van het oog
zoals leeftijdgerelateerde maculadegeneratie en samen
met netvliesletsels veroorzaakt door diabetes, ontsteking.
Ook kan schade aan de optische zenuw veroorzaakt door
ontsteking, tumoren, glaucoom of intoxicatie door het
gebruik van tabak en medicijnen, kleurzichtafwijkingen
veroorzaken. Cataract wijzigt ook het kleurenpatroon,
want bepaalde korte golflengten (blauw) worden niet meer
doorgelaten dor de troebele lens.
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Detectie- en classificatietest
De “Ishihara-kleurtest”, die bestaat uit een aantal platen
waarop een patroon is gemaakt, is de test die meestal
gebruikt wordt om rood-groen kleurenzichtafwijkingen
op te sporen. Die kleurpatronen zijn ontwikkeld door de
Japanse oogarts Shinobu Ishihara (1879-1963). Aan hem
werd gevraagd een test uit te werken om rekruten met
kleurenzichtstoornissen op te sporen toen hij werkzaam
was als militaire arts (Fig. 9). Zijn assistent was kleurenblind
en die hielp hem om de platentest uit te werken. Een
verzameling van 38 platen werd geproduceerd, waarvan
elk een beeld van stippen gekleurd in een verscheidenheid
van geselecteerde kleuren en een cijfer dat ook bestaat uit
punten in een contrasterende kleur (verborgen of ingesloten
binnen) vertoont (Fig. 10). Die snelle, gemakkelijke test is
ontworpen om kleurvisieanomalieën op te sporen en
te klasseren. Het ingebouwde cijfer kan worden gezien
door personen met een normaal kleurenzicht, maar niet
door diegenen met een afwijking van het kleurenzicht. De
volledige set van tests heeft een verscheidenheid aan figuuren achtergrondkleurcombi http://colorvisiontesting.com/
ishihara.htm (Fig. 11).
Andere testen zijn de Panel D-15 test van Farnsworth,
de Farnsworth-Munsell 100 Hue test, de trichromatentest
en de Dr. P. Lanthony test (Fig. 12). De Farnsworth-Munsell
100 Hue test is veel ingewikkelder en is geschikt voor
personen die met kleurcombinaties moeten werken zoals
kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs, technici, productie,
fabricage en marketingpersoneel (Fig. 13). De patiënt moet
vier laden van 85 gekleurde dopjes in volgorde van kleur
rangschikken in geijkte omstandigheden van belichting.
Die test geeft een zeer betrouwbare kleurenzichtevaluatie
en blijft de meest uitgebreide kleurvisietest op de markt. Als
u de test wil doen, ga naar http://colorvisiontesting.com/
ishihara. De Nagel Anomaloscoop is de nauwkeurigste en
de ingewikkeldste test om een kleurenzichtafwijking te
klasseren. De test is meer dan 100 jaar geleden ontwikkeld
door de Duitse oogarts en fysioloog Willibald A. Nagel
(1870-1911) in 1907 en wordt overal ter wereld gebruikt
om de ernst van kleurenzichtdefecten en hun specifieke
subtype te klasseren. De test meet kwantitatief en
kwalitatief afwijkingen in kleurwaarneming en bepaalt of
een persoon een tritanoop, dichromaat of een achromaat
is. Tijdens de test moet de waarnemer de helft van een
cirkelvormig gebied gelijkstellen aan een mengeling
van groen en rood in de andere helft. De gele helft kan
worden gevarieerd in helderheid, terwijl de andere
verschillend kan worden ingesteld gaande van rood naar
groen. Een bepaalde combinatie van het rode en groene

Fig. 9 De Japanner Ishihara Shinobu, opdrachtgever van de
Ishihara-kleurtest

Fig. 10 Ishiharatest testbeeld. Het cijfer “74” moet duidelijk
zichtbaar zijn voor de lezers met een normaal kleurenzicht.
Kijkers met dichromatisme of abnormaal dichromatisme lezen
het als “21” en kijkers met achromatopsie herkennen geen
enkel cijfer

mengsel wordt als normaal beschouwd en variaties van
dat mengsel wijzen op een afwijkend kleurenzicht (Fig.
14). Bij kinderen gebruikt men eenvoudigere testen met
figuren om zo reeds vanaf 5 jaar een kleurenzichtafwijking
te kunnen opsporen. Een correctere diagnose wordt dan
later besteld.
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Fig. 11 Ishihara-testfoto (linksboven) en gesimuleerde weergaven van afwijkingen

Beroepen en beperkingen

Fig. 12 Test van Lanthony voor tritanomalie: aangetaste
personen zijn niet in staat om de bovenste driehoek te
herkennen

Kleurenblindheid of kleurenzichtstoornissen kunnen
het uitoefenen van bepaalde beroepen moeilijk of
onmogelijk maken. Aangetaste personen kunnen ook
uitgesloten worden van beroepen waarbij een correcte
kleurgewaarwording een essentieel onderdeel is van
de opdracht, bijvoorbeeld verf mengen of handelingen
uitoefenen waarbij kleur-gecodeerde signalen essentieel
zijn of dienen te worden herkend. Die uitsluitingen dateren
van de tijd van het treinongeluk in 1875 in Lagerlunda,
Zweden. Een misverstand of onduidelijke signalisatie
tussen een stationschef en een stoomtreinconducteur
waren toen de oorzaak van een botsing tussen een trein
die het station verliet en een andere die het station
binnenreed(Fig.15). Negen personen werden het
slachtoffer van die frontale botsing die volgde daar de
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Fig. 13 De Farnsworth-Munsell 100 Hue Test Set

Fig.15 De Lagerlunda crash, sketch gemaakt door Carl op
de plaats van het ongeluk, het lichaam van de ingenieur
Andersson(center) is nog zichtbaar(Survey of Ophthal 2012)

Fig. 14 De Nagel Anomaloscoop: de patiënt moet, door aan
twee knoppen te draaien, een bepaalde hoeveelheid rood en
groen mengen om een aangetoonde kleur oranje te verkrijgen

treinen op dezelfde sporen reden. De stationschef werd
veroordeeld tot zes maanden gevangenis. De oorzaak
van het ongeval bleef lange tijd onduidelijk. Na de crash
onderzocht professor Holmgren, een Zweedse fysicus,
de oorzaak en kwam tot de foutieve conclusie dat de
kleurenblindheid van een bestuurder, die overleed
tijdens het ongeval, de crash had veroorzaakt. Professor
Frithiof Holmgren ontwikkelde dan in 1877 een eerste test
met verschillende gekleurde wolstrengen en gebruikte
die test om mensen uit te sluiten van opdrachten in de
transportsector op basis van kleurenblindheid.
Sommige landen (bijvoorbeeld Singapore, Roemenië
en Turkije tot de huidige dag toe) weigerden of
weigeren nog steeds het rijbewijs aan personen met
kleurenblindheid. In Roemenië is er een beweging om
de wet te wijzigen. De gebruikelijke verantwoording voor

die beperking is dat bestuurders van motorvoertuigen
kleurgecodeerde signalen moeten kunnen herkennen om
veiligheidsredenen.
Hoewel veel aspecten van de luchtvaart afhankelijk
zijn van kleurcodering, zijn alleen een paar van hen
voldoende kritisch om vliegen te verbieden aan diegenen
die lijden aan mildere vormen van kleurenblindheid.
Kritische voorbeelden zijn onder andere kleurgecodeerde
vuurpijlen voor vliegtuigen die radiocommunicatie
hebben verloren en kleuraanduidingen op start- en
landingsbanen. De beperkingen kunnen ook gedeeltelijk
zijn waardoor kleurenblinden certificering verkrijgen
maar met beperkingen; geen nachtvluchten bijvoorbeeld.
In de Verenigde Staten vereist de Federal Aviation
Administration dat piloten worden getest voor een normaal
kleurenzicht als onderdeel van de medische keuring en
dat is een onontbeerlijke voorwaarde voor het behalen
van het vliegbrevet. Daarbij kunnen de verschillende
luchtvaartmaatschappijen nog aanvullende beperkingen
opleggen.
Wat stoort personen met kleurenzichtstoornissen
het meest?
Bij het grillen van vlees kan een rood-groen kleurenzi
chtgestoorde persoon niet zeggen of het rauw of
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met verkeerslichten. Het leren van de posities van de
verschillende lichten helpt dan.

Misvattingen en compensaties

Fig. 16 Granny Smith: verschillende kleuren zoals
waargenomen door mensen met een normaal zicht (boven)
en met kleurenzichtafwijkingen (beneden)

doorbakken is. Zij zullen ook last hebben om het
verschil te zien tussen een groene en een rijpe tomaat
of tussen ketchup en chocoladesaus! Sommigen zullen
steeds onrijpe bananen kopen in de veronderstelling
dat ze rijp zijn. Sommige voedingsmiddelen
kunnen zeer onappetijtelijk lijken voor rood-groen
kleurenzichtgestoorden (Fig. 16). Een schotel vol met
spinazie zal voor hen identiek zijn aan een koeienvlaai in
de wei. Ze kunnen wel een keuze maken tussen sommige
citrusvruchten, want sinaasappelen zullen voor hen
helderder geel lijken dan citroenen!
Een kleurenblind persoon is meestal ook niet in staat
de chemische-testkits voor zwembadwater, testsstrips
voor hard water, bodem- of water-pH-tests te interpreteren
omdat die tests slechts subtiele kleurverschillen aangeven.
Veel kleurenblinde mensen zullen ook niet kunnen
uitmaken of een vrouw lippenstift draagt of niet en nog
moeilijker wordt het voor sommigen om het verschil te
zien tussen een blauwogige blonde en een groenogige
roodharige. Kleurenzichtstoringen beïnvloeden kinderen
vanaf de eerste jaren. Op school kan het verwarrend zijn
als je het rode krijt en niet het blauwe gebruikt om de
oceaan te kleuren. Bicolor of tricolor led’s die vaak gebruikt
worden om te informeren of bepaalde apparatuur stand-by
of in werking is door een helderrood, -geel of -groen
lichtje te laten oplichten, kan ook interpretatieproblemen
veroorzaken. Een gelijkaardige situatie doet zich voor

Kleurenblindheid of kleurenzichtafwijking is niet de
verwisseling van kleuren. Voor de waarnemer is het
gras nooit rood en het stopsignaal wordt nooit groen.
De kleurenzichtgestoorden zullen nooit rood “groen”
noemen of vice versa. De kleuren van verkeerslichten
zijn verwarrend voor sommige dichromaten, want er
is onvoldoende verschil tussen de rode en/of oranje
verkeerslichten en de natrium straatverlichting. Ook het
groene verkeerslicht kan worden verward met en groezelig
witte lamp. De meeste Britse verkeerslichten bijvoorbeeld
worden verticaal gemonteerd op een zwarte rechthoek met
een witte rand (sight board) en zo kunnen dichromaten
gewoon kijken naar de positie van het licht binnen de
rechthoek – bovenaan, in het midden of onderaan(Fig. 17).
Het treinongeluk van 1875 in Lagerlunda, Zweden dat
zogezegd te wijten was aan de kleurenblindheid van de
machinist en een ingenieur heeft geleid tot het op grote
schaal testen van spoorweg- en zeevervoerwerknemers.
Na de Lagerlunda-crash bleken dertien personen
die betrokken waren bij het ongeval, onder wie een
stationschef en een machinist, problemen te hebben met
het onderscheid van rood en groen. Aan het einde van
dat jaar werden dan ook kleurtesten voorgeschreven voor
spoorweg- en scheepvaartpersoneel in Zweden en vier jaar
later in 1879 volgde de Amerikaanse regering. Aangezien
later bleek dat de Lagerlunda-crash niets te maken had
met kleurenzichtstoornissen van de betrokkenen, maar na
grondiger later onderzoek wel degelijk veroorzaakt bleek te
zijn door het niet-opvolgen van de spoorwegreglementen,
werd er dus verkeerdelijk een hele rompslomp in gang
gezet.

Fig. 17 Horizontale verkeerslichten met gekleurde vormen
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Beroemde kleurenblinden
Afgezien van John Dalton volgt hieronder een interessante
lijst van beroemde kleurenblinde personen: Anthony
Burgess (Britse schrijver), Bill Clinton (ex-president van de
VS), Tom Waits (Amerikaanse muzikant), George Michael
(Britse popzanger), William Hague (Brits politicus) en Jack
Niclaus (een golflegende). Tijdens de televisiedebatten
tussen Bill Clinton en Bob Dole diende om die reden de
normaal gebruikte kleurencodes te worden gewijzigd.
Andere voorbeelden zijn Mark Twain (Amerikaans schrijver
en humorist), Matt Launer ( NBC’s The Today Show), Paul
Newman, Bing Crosby en Prins William. Paul Newman
wilde piloot worden voor de Navy. Tijdens de fysieke testen
ontdekte hij zijn kleurenzichtstoornissen en startte dan
maar een training als radioman en als schutter. Later werd
hij uiteindelijk een wereldbekend acteur.

Behandeling
Hoewel er geen genezing van kleurenblindheid bestaat,
zijn er wel mogelijkheden om de tekortkomingen van
deze ziekte te verhelpen of te compenseren. Een mogelijke
behandeling voor kleurenzichtstoringen is het gebruik van
een speciale bril met rood-oranje filters om gemakkelijker
de kleuren of beter contrasten te interpreteren. Een
tweede mogelijkheid om de last af te zwakken is wat ook
wel bekend staat als de “X-Chrom contact lens”. Dat is een
rode contactlens gedragen op het niet-dominante oog van
kleurgestoorde mensen die helpt kleuren en contrasten
beter te interpreteren. De “X-Chrom lens” geeft het normale
kleurenzicht niet terug, maar maakt het voor sommige
kleurenblinde personen gemakkelijker onderscheid te
maken en bepaalde kleuren te herkennen. Deze lens zou
niet worden opgemerkt bij personen met donkerbruine
ogen, maar wel in ogen met lichte iristinten. In België
worden zij, onder welke vorm ook, uiterst zelden gebruikt.

Besluit
Kleurenzichtafwijking staat zeer zelden gelijk aan een
volledig monochromatisme. In bijna alle gevallen blijft
het blauw-gele onderscheid bestaan en de meeste
kleurenblinde personen zijn abnormale trichromaten en

Beschrijvend
geen complete dichromaten. In de praktijk betekent dat
dat ze vaak nog een beperkt onderscheidingsvermogen
hebben voor de rood-groene as, hoewel hun vermogen om
afzonderlijke kleuren in deze zone te onderscheiden sterk
verminderd is. Het is ook verbazingwekkend om te beseffen
dat de Ishihara-kleurtest, een test die meer dan honderd jaar
geleden gelanceerd werd, nog steeds de “gouden standaard”
voor het opsporen van kleurenzichttekortkomingen blijft.
Wanneer u uw kleurenzicht wenst te testen ga dan naar
http://colorvisiontesting.com/ishihara.htm.
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