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Ziekenhuiskamers met verbeterde daglicht-
voorzieningen verminderde de gemiddelde duur 
van het verblijf van een patiënt met 16 tot 41%.2  

Patiënten in kamers met 46% meer lichtintensiteit 
ervaren minder pijn en namen 22% minder pijnstil lende
medicijnen. De kosten voor pijnstil lende medicijnen nam
hierdoor af met 21%. 3 

Bovendien, daglicht in de morgen leidt 
tot betere fysiologische voordelen voor  
patiënten dan daglicht in de middag. 2
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Zorginstellingen kunnen op tal van gebieden profiteren van goede  
daglichttoetreding zoals verminderen van depressieve klachten, 
verlichten van pijn, verminderen verblijfsduur, afnemen van 
medicijngebruik en verbeteren van (nacht)rust en biologisch ritme.1
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Verpleegkundigen die “werken bij natuurli jk daglicht hebben 
een significant lagere bloeddruk, communiceren vaker met         
collega’s, lachen meer en houden hun patiënten in een betere
stemming dan verpleegkundigen die geregeld werken in
omstandigheden met veel kunstlicht.” 3

Veiligheid van patiënt en personeel zouden optimaal
moeten zijn door het werken bij natuurli jk daglicht
dankzij verhoogde alertheid en verbeterde stemming.5

Verbeterde verlichting reduceert het maken van fouten bij
complexe taken zoals het invullen van het medisch dossier, 
voorschrijven van recepten en toedienen van medicatie. 3
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