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Inzicht in licht

Oog en zicht

Feiten om te onthouden!!!!
Het menselijk oog valt in de categorie “eenvoudige” ogen.

Om te kunnen “zien” (licht op het netvlies concentreren) moet licht van de ene brekingsindex naar de andere 

gaan (van de lucht naar de lens).

De lens van het menselijk oog heeft een brekingsindex die dicht bij dat van water ligt (n = 1,38 tot 1,39).

 

Het oog heeft zeven belangrijke onderdelen: ooglid, hoornvlies, iris, pupil, lens, netvlies en de oogzenuw.

Een belangrijk verschil tussen het menselijk oog en een fototoestel is dat een fototoestel zich op voorwerpen 

scherpstelt door de afstand tussen de lens en de film te veranderen, terwijl het oog de vorm van zijn lens 

verandert.

Door het hoornvlies kan de lens in het oog zijn vorm en brandpuntsafstand veranderen. Dit wordt accommodatie 

genoemd.

De sterkte van het oog (de lens) wordt in dioptrie gemeten en is 1/brandpuntsafstand. Zo wordt ook de sterkte 

van correctielenzen gemeten.

 

Natuurlijk kunnen niet alleen mensen zien. We kunnen zien doordat licht 

door de lucht buiten onze ogen gaat, wordt afgebogen en door onze lens 

wordt geconcentreerd. Veel dieren hebben een zeer scherp 

gezichtsvermogen en sommigen kunnen zelfs onder water zien! Maar 

hoe ziet een vis onder water? Allereerst moet je beseffen dat een vis niet 

op dezelfde manier kijkt zoals wij dat doen. Hun lens is volkomen rond, 

waardoor ze onder water kunnen zien, want deze heeft een hogere 

brekingsindex (n = 1,65) zodat ze beter licht op hun netvlies kunnen 

concentreren. Ze concentreren licht door de lens naar binnen en naar 

buiten te bewegen in plaats van de lens te krommen zoals wij dat doen. 

Ze kunnen hun pupillen niet vergroten of verkleinen omdat de lens door 

de iris heen uitpuilt. Bij vissen die dieper in de oceaan leven, zijn de ogen 

groter om het zwakkere licht op te kunnen vangen.  Visoogobjectieven 

zijn vandaag de dag populair in fototoestellen en de foto’s die je ermee 

kunt maken zien er ongeveer zo uit: Dit geeft je een indruk van hoe de 

wereld er voor een vis onder water uitziet!

Onder water kijken, en verder…

Wanneer ogen zich niet aanpassen…

Veel mensen dragen een bril of contactlenzen om hun gezichtsvermogen te verbeteren. Zoals je in het werkblad 

hebt kunnen zien, kan de lens in hun ogen niet voldoende “accommoderen” om een scherp beeld te krijgen. 

Bijziendheid wordt ook wel myopie genoemd. Dit is wanneer het oog vóór het netvlies een beeld vormt in 

plaats van erop. Dit komt doordat de lens in het oog niet voldoende plat kan worden om ver weg gelegen 

voorwerpen in beeld te krijgen. Om bijziendheid te verhelpen worden holle lenzen gebruikt. Verziendheid wordt 

ook wel hypermetropie of hyperopie genoemd. Het beeld komt dan achter het netvlies terecht omdat de lens 

niet bol genoeg kan worden om voorwerpen dichtbij in beeld te krijgen. Om verziendheid te verhelpen worden 

bolle lenzen gebruikt. Astigmatisme is waneer het hoornvlies of de lens in het oog niet geheel rond zijn. Dit 

zorgt dat de verschillende lichtstralen die het oog binnenkomen op verschillende punten worden gericht. Er 

ontstaat dan een vertroebeld beeld. Astigmatisme kan worden verholpen met brillen en contactlenzen. 

Vandaag de dag is ook laserbehandeling een populaire manier om het gezichtsvermogen te verbeteren.
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Foto van de Very Large Telescope (‘Zeer Grote Telescoop’) van 

de Europese Zuidelijke Sterrenwacht die met een 

visoogobjectief is genomen. (ESO/José Francisco Salgado 

(josefrancisco.org))


