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Samenvatting
Inleiding: Het kunnen meten van alertheid is essentieel in onderzoek naar de relatie
tussen alertheid en functioneren en voor het meten van mogelijke interventies ter verbetering
van alertheid.Eén van de manieren om alertheid te meten is een vragenlijst te gebruiken. Dit
is echter niet in alle situaties mogelijk of in andere situaties niet de meest gevoelige maat.
Een mogelijke alternatieve manier om alertheid te meten is gebruik maken van de, in het
donker te meten, pupilonrust index (PUI). Omdat dit in het donker wordt gedaan is de
gebruiksvriendelijkheid voor onderzoek tijdens licht niet voldoende. Daarom zal in dit
onderzoek worden gekeken of de PUI ook in het licht toeneemt met toenemende
slaperigheid. Tevens zullen de knipperduur, knipperfrequentie en knipperduur x
knipperfrequentie onderzocht worden als parameters voor alertheid.
Materiaal en methoden: Van 6 proefpersonen (3 vrouwen, gem. leeftijd = 24.6 jaar,
SD = 2.93) werd elk uur tussen 20.00 en 03.00 uur metingen genomen. Hierbij werden de
omstandigheden in de humane isolatie faciliteit (HIF) gelijk gehouden. Elk uur namen de
proefpersonen plaats voor een Philips daylight lamp en werd achtereenvolgens de KSS, 14
minuten pupilmeting, weer een KSS afgenomen. Doormiddel van multiple regressie analyse
werd de correlatie met tijd van de dag berekend voor de PUI, knipperduur, knipperfrequentie
en tijd met ogen dicht.
Resultaten: De slaperigheid nam significant toe over de tijd(p < 0.001, r2 = 0.835).
Daarentegen nam de PUI niet toe over de tijd (p = 0.079, r2 = 0.006). Zowel de knipperduur,
knipperfrequentie als de tijd met ogen dicht namen significant toe over de tijd (voor elke
knipperparameter: p < 0.001 en r2 = 0.272, r2 = 0.153, r2 = 0.216 respectievelijk).
Conclusie en discussie: Zonder significante toename over tijd kan de PUI niet als
maat voor alertheid worden gebruikt in het licht. De knipperparameters kunnen wel worden
gebruikt. Daarvoor zal nog wel moeten worden gekeken of de toename ook overdag te zien
is, wanneer de slaperigheid minder toeneemt en of de knipperparameters ook gevoeliger zijn
dan huidige meetmethoden. Verder kan worden gekeken of een combinatie van de
parameters de meest betrouwbare uitkomst geeft.
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1. Inleiding
1.1.Achtergrond onderzoek
Licht heeft invloed op het gemoed van mensen. Hierbij zijn er bepaalde lichtkleuren die
makkelijk geaccepteerd worden in een werkomgeving en bepaalde lichtkleuren die als
onprettig worden ervaren (Manav, 2007). Ook de lichtintensiteit heeft invloed op het gemoed
van mensen. Wanneer men zich in een ruimte bevindt met gedempt licht, dan neemt de
alertheid eerder af dan wanneer men zich in een helder verlichte ruimte bevindt (Cajochen,
et al., 2000). Wat echter nog mist in de onderzoeken die gedaan zijn is een dose-response
curve van lichtintensiteit tegen de alertheid over de dag. Het huidige onderzoek is een pilot
voor het aankomend onderzoek naar deze dose-response curve met als doel het te
gebruiken in de werkplek door installatie van slimme lampen om de alertheid van de
werknemers te bevorderen. Daarbij zal alertheid gedefinieerd worden via de subjectieve
Likert schaal van extreem alert tot extreem slaperig: de Karolinska Sleepiness Scale (KSS
(Akerstedt, 1990))en reactietijd taken, waarbij de KSS een subjectieve en de reactietijd taken
en de huidtemperatuur objectieve parameters zijn.
Objectieve en subjectieve parameters zijn ook direct de twee categorieën waarmee
de alertheid kan worden gemeten. Naast enquêtes als de KSS is het ook mogelijk om de
subjectieve slaperigheid met behulp van interviews te achterhalen. Er zijn ook objectieve
parameters naast de reactietijd taken zoals bijvoorbeeld het afnemen van een electroencefalogram (EEG) om de hersengolven te meten. Aan het gebruik van beide categorieën
kleven voor- en nadelen. Subjectieve enquêtes hebben een beperkt aantal mogelijke
antwoorden terwijl er fysiologisch gezien misschien meer mogelijkheden zijn en objectieve
parameters gevoeliger zouden zijn. Toch zijn er met een aantal subjectieve
alertheidsenquêtes sterke correlaties gevonden met objectieve metingen. Een voorbeeld
daarvan is de eerder genoemde KSS. De KSS vraagt een deelnemer om aan te geven hoe
alert of slaperig deze zich voelt. Deze subjectieve vragenlijst is gevalideerd met behulp van
EEG metingen en een, van alertheid afgeleide prestatietaak, de psychomotor vigilance task
(PVT). Voor de PVT moesten proefpersonen een reactietijd taak uitvoeren waarbij werd
gekeken naar het aantal fouten dat ze maakten. Hierin betekent meer fouten dat een
proefpersoon minder alert is (Kaida, et al., 2006).
Het nadeel van objectieve parameters is dat ze vaak veel tijd, geld en moeite kosten
om af te nemen. In een laboratorium kan de tijdsindeling aangepast worden op de te wensen
objectieve parameters maar in de dagelijkse praktijk kan de tijd die het kost om de objectieve
meetmethode af te nemen, een grootte inbreuk op de dagelijkse bezigheden hebben.
Voor het onderzoek naar de dose-response curve van alertheid tegen de
lichtintensiteit over de dag is er behoefte aan een objectieve maat die ook in de praktijk zou
kunnen worden toegepast. EEG is in een laboratorium wel bruikbaar, maar wanneer het in
het aankomend onderzoek uiteindelijk op de werkvloer moet worden toegepast, is het
afnemen van een EEG onpraktisch en kan de (werk) productiviteit van de proefpersonen
worden verstoord. Tevens is het mogelijk dat de KSS niet gevoelig genoeg is om de
veranderingen in alertheid ten gevolge van de lichtintensiteit te meten. Vanwege de
beperkingen van de huidige meetmethoden is er behoefte aan een objectieve parameter die
proefpersonen zo min mogelijk zou storen in de dagelijkse bezigheden en gevoeliger is dan
de KSS.
Een mogelijke fysiologische eigenschap die zou kunnen worden gebruikt voor het
meten van de alertheid is de pupilonrust. De pupilonrust is de variatie in pupilgrootte over
een bepaalde tijd. Dit is een parameter die in verschillende onderzoeken als
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vermoeidheidsindicator wordt gebruikt (Wilhelm, et al., 2001) (Regen, et al., 2013) (Lüdtke,
et al., 1998). De pupilonrust wordt echter altijd in het donker gemeten. Het meten in het
donker is voor het aankomende onderzoek echter niet mogelijk. Daarom zal in dit onderzoek
worden gekeken of de pupilonrust in het licht ook een maat kan zijn voor de alertheid van
proefpersonen.
Naast de pupilonrust zal ook worden gekeken naar de knipperfrequentie, knipperduur en
tijd met ogen dicht. Dit zijn knippereigenschappen die ook worden gebruikt in onderzoek naar
vermoeidheid. (Lee, et al., 2016).

1.2.Eerste bewijzen
Dat de pupilonrust toeneemt met toenemende vermoeidheid is in 1963 ontdekt (Lowenstein,
et al., 1963). De pupil vertoont zowel snelle (tientallen milliseconden) als langzame oscillaties
(aantal seconden) (Figuur 1). In een chronisch vermoeid proefpersoon zijn meer snelle
oscillaties aanwezig en met name de langzame oscillatie worden prominenter (Figuur 2)
wanneer ze worden vergeleken met alerte proefpersonen (Figuur 1).

Figuur 1: Pupilreactie van een gezonde alerte man. A: Pupilreflex, L is een lichtpuls van 15
footcandle; B: Pupilgrote gedurende 10 minuten; C: Langzame (a) en snelle (b) pupiloscillaties.
(Lowenstein, et al., 1963)

Figuur 2: Pupilreactie van een chronisch vermoeide vrouw. A: Pupilreflex, L is een lichtpuls
van 15 footcandle; B1: Eerste 50 sec in het donker; B2: tweede 50 sec in het donker. Snelle
oscillaties verschenen (b); B3: Laatste 50 sec in het donker (in de 16 minuut). Langzame
oscillaties. (a)

6

1.3.Achtergrond pupiloscillaties
Deze langzame oscillaties (periode van die enkele milliseconden duren)kunnen worden
verklaard door de wisselwerking tussen het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel.
De pupil vernauwt onder invloed van het parasympathisch zenuwstelsel en verwijdt onder
invloed van het sympathisch zenuwstelsel (Schnyders, et al., 2004)(Figuur 3). Hierbij
activeert licht het parasympathisch zenuwstelsel door activatie van de Pretectal nucleus.
Deze, op zijn beurt, activeert de Edinger-Westphal nucleus, welke de Cilary Ganglion
activeert die zorgt voor de pupilconstictie. Naast deze pupilreflex wordt de pupilgrootte ook
beïnvloed door de gemoedstoestand van de persoon, bijvoorbeeld het vernauwen van de
pupil in stressvolle situaties. Ook de vermoeidheid van een persoon heeft invloed op de
pupilgrootte. Wanneer een persoon vermoeider raakt worden er minder signalen van de
frontale kwab naar de hypothalamus gestuurd. Onder alerte condities remt de hypothalamus
de edinger-westphal nucleus direct en indirect via de locus coeruleus. Onder vermoeide
condities is deze remming verminderd. Door het wegvallen van de remming op de edingerwestphal nucleus wordt de cilary ganglion extra gestimuleerd en wordt de pupil vernauwd.
Naast het vernauwen van de pupil door stimulatie vanuit het parasympathische zenuwstelsel
wordt de verwijding van de pupil door het sympathisch zenuwstelsel geremd. Doordat er
minder signalen door de frontale kwab aan de hypothalamus worden doorgegeven wordt de
superior cervical ganglion uiteindelijk minder geactiveerd waardoor ook de verwijding van de
pupil door het sympathisch zenuwstelsel wordt geremd (Figuur 3).
Door het effect van vermoeidheid op zowel het sympathische als het parasympathische
zenuwstelsel neemt het parasympatische zenuwstelsel de overhand en wordt de diameter
van de pupil kleiner.
Om deze invloed te voorkomen worden
onderzoeken naar de pupilonrust in het donker
uitgevoerd. In eerder onderzoek naar de
pupilonrust in het licht is aangetoond dat er geen
verschil te zien is tussen licht geïnduceerde
pupiloscillaties en slaperigheids geïnduceerde
pupiloscillaties (Warga, et al., 2009). Daarbij is
echter niet gekeken of de pupiloscillaties ook
toenemen met toenemende slaperigheid. Voor
zover bekend, is er echter geen onderzoek
gedaan naar de pupilonrust in het licht. Wel is
bekend dat in vermoeide ratten, de pupil na
stimulatie met licht, zich langzamer herstelt dan
de pupil van alerte ratten (Lowenstein, et al.,
1963). Dit is een indicatie dat zowel lichtinput als
vermoeidheid
de
pupilgrootte
kunnen
beïnvloeden.

1.4.Pupilonrust

Figuur

3:

Ontstaan

van

PUI.

Naar aanleiding van het eerste onderzoek door (Schnyders, et al., 2004)
Lowenstein et al (1963) is een manier ontwikkeld
om de langzame veranderingen in pupilgrootte wiskundig te berekenen. (Lüdtke, et al.,
1998). Hierin worden de langzame veranderingen in pupilgrootte pupilonrust genoemd.
Pupilonrust werd op twee manieren gekwantificeerd: in de eerste methode werden de
verzamelde data (10 alerte mannen, 12 vermoeide mannen) aan een Fast-fourier
7

transformatie onderworpen. Bij een Fast-Fourier transformatie wordt gekeken naar de
frequentie en amplitude van de golven die terug te vinden zijn in een bepaalde dataset.
Lüdtke et al (1998) tonen aan dat de golven die gevonden kunnen worden in de pupilonrust
van alerte individuen significant verschillen van de golven die in vermoeide individuen
kunnen worden gevonden daarbij is de gemiddelde van de power van de FFT in slaperige
proefpersonen hoger (gemiddelde SD: 711 195) dan die in alerte proefpersonen
(gemiddelde SD: 2458 1373). Dit betekend dat de Fast-Fourier transformatie een relevante
methode is waarop de pupilonrust kan worden berekend om de alertheid van proefpersonen
weer te geven.
Een tweede methode, naast de Fast-Fourier transformatie, is de berekening van de
pupillaryunrestindex (PUI) om te bepalen of er een significant verschil is tussen de
pupilonrust van alerte en vermoeide individuen. Ze vonden hierin een significant verschil
waarbij de PUI in slaperige proefpersonen significant groter was dan die in alerte
proefpersonen (gemiddelde SD: 9.16 6.13 respectievelijk 3.76 1.36). Daarbij is de PUI als
volgt gedefinieerd: “De PUI is de som van de absolute veranderingen in pupildiameter (in
mm) dit is gebaseerd op een samplefrequentie van 1.5625 Hz (=25 Hz/16).”(citaat:Lüdtke et
al 1998). Dit is ook de methoden waarop in het huidige onderzoek de PUI is berekend. De
uitleg hierover is te vinden in 2.7 Statistiek.

1.5.Knipperen van de oogleden
Naast de pupilonrust kunnen ook knipperparameters worden gebruikt om de vermoeidheid
van proefpersonen vast te stellen. Het knipperen heeft als functie om het oog bevochtigd te
houden en vuil te verwijderen. Er zijn verschillende externe en interne invloeden die de
knipperfrequentie en knipperduur kunnen beïnvloeden. De eerste externe invloed is de
externe luchtvochtigheid. Hoe droger de omgeving hoe hoger de knipperfrequentie.
(Sunwoo, et al., 2006). Ook het dragen van lenzen heeft invloed op de vochtigheid van de
ogen en kan de knipperfrequentie beïnvloeden. Door deze externe omstandigheden is het
belangrijk om onderzoek naar knipperparameters in een gecontroleerde ruimte uit te voeren.
De voor dit onderzoek belangrijke interne parameter is de vermoeidheid van een
proefpersoon. Er zijn verschillende soorten knipperparameters die door de vermoeidheid van
een proefpersoon kunnen worden beïnvloed. Allereerst de knipperduur; dit wordt
gedefinieerd als het moment dat de sluiting van het ooglid wordt ingezet tot het volledig
openen van het oog. De tweede kipperparameter is de sluitingstijd. Dit is het aantal
milliseconden (ms) dat
het ooglid erover doet
om van volledig open
naar volledig gesloten
te bewegen. Ten
derde kan ook de
heropeningstijd als
knipperparameter
worden gebruikt. Dit is
het aantal ms dat het
ooglid erover doet om
van volledig gesloten
naar volledig open te
Figuur 4: Knipperparameters (Caffier, et al., 2003)
gaan. Tot slot kan ook
de knipperfrequentie
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als parameter worden gebruikt. (Caffier, et al., 2003)( Figuur 4)
Over de knipperparameters die met de knipperlengte te maken hebben laat de
gevonden literatuur zien dat alerte individuen een kortere knipperduur hebben dan slaperige
individuen (p<0.001) (Caffier, et al., 2003). Ook Schleicher et al (Schleicher, et al., 2008)
vonden een significante toename in knipperlengte.
Over de verandering van knipperfrequentie met toenemende slaperigheid bestaat echter
controverse. Caffier et al (2003) vond geen significant verschil tussen slaperigheid en alerte
individuen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de tijd van de dag waarop de metingen
werden uitgevoerd of externe omstandigheden die in dit onderzoek afhankelijk waren van de
thuissituatie van de proefpersonen. De meeste onderzoeken hebben echter wel een
toename in knipperfrequentie gevonden. Omdat in het huidige onderzoek de externe
omstandigheden gelijk zijn is de verwachting dat er wel een toename in knipperfrequentie zal
worden gevonden.
Een knipperparameter die afhankelijk is van zowel de knipperduur en de
knipperfrequentie is de totale tijd dat de ogen dicht zijn. Omdat het afhankelijk is van twee
parameters bestaat de mogelijkheid dat deze maat gevoeliger of betrouwbaarder is. Daarom
zal deze ook worden beschouwd als mogelijke parameter voor het meten van de
slaperigheid.

1.6. Dit onderzoek
In dit onderzoek zal dus gezocht worden naar een nieuwe parameter om de alertheid van
mensen te kunnen kwantificeren die makkelijk in gebruik is en gevoeliger (uit meer stappen
kan bestaan) dan de (negen stappen tellende) KSS. Daarbij zal worden gekeken naar de
verschillende oogeigenschappen: de PUI, knipperduur, knipperfrequentie en tijd met ogen
dicht. Daarbij zal de PUI in tegenstelling tot in eerdere onderzoeken in het licht worden
gemeten om het toegankelijker te maken in gebruik buiten het laboratorium.
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2. Materiaal en methoden
2.1. Proefpersonen
In dit onderzoek werden acht proefpersonen die bekenden waren van de onderzoekers en
een leeftijd hadden tussen de twintig en dertig jaar (gem. = 24.6, SD = 2.93, 5 vrouwen)
geselecteerd. Proefpersonen werden geëxcludeerd wanneer zij oogafwijkingen hadden die
niet met een bril of lenzen kunnen worden gecorrigeerd, kleurenblind waren, hadden gereisd
over meer dan één tijdzone in de afgelopen drie maanden of geneesmiddelen gebruikten die
de alertheid kunnen beïnvloeden. Er zijn twee proefpersonen uit de verdere analyse
gehouden (beiden vrouw). De ene in verband met problemen met het meten door een bril en
de andere vanwege meer dan 30% missende datapunten.

2.2. Protocol
De proefpersonen arriveerden om 19:30 in de humane isolatie faciliteit (HIF) van de
Rijksuniversiteit Groningen. In de HIF kunnen proefpersonen onder gecontroleerde
omstandigheden verblijven, waarbij licht en temperatuur gecontroleerd kunnen worden. Na
aankomst werden proefpersonen gevraagd de MCTQ in te vullen om het midden van de
slaap op vrije dagen (MSF) te kunnen bepalen. (zie 2.4 Vragenlijsten voor meer informatie
over de MCTQ)). Op de dag van het experiment werden proefpersonen geïnstrueerd dat ze
de gehele dag geen voedingswaren mochten nuttigen die de alertheid zouden kunnen
bevorderen (te weten: zwarte thee, koffie, chocolade en bananen). Tevens moest het diner
voor 18.00 uur genuttigd worden en mochten de proefpersonen na die tijd geen eten meer
tot zich nemen tenzij door de onderzoekers aangeboden.
De laatste beperking die de proefpersonen opgelegd kregen was het gebruik van
elektronische apparaten met beeldscherm na 00.00 uur. Dit om te voorkomen dat de
alertheid van de proefpersonen zou worden verhoogd door het (blauwe) licht dat de
beeldschermen uitstralen. Dat de beperking niet voor 00.00 uur gold had twee redenen.
Allereerst vermoedden we dat de alertheid voor 00.00 uur beperkt bevorderd zou worden en
ten tweede waren alle proefpersonen vrijwilligers die ons hielpen zonder iets terug te
verwachten, dit limiteert de beperkingen die de proefpersonen opgelegd kunnen worden.
Om de pupilgrootte te meten werden proefpersonen voor een bureau geplaatst met
daarop de meetapparatuur (specificaties te vinden in 2.5: De EyeTribe). Door gebruik te
maken van een kinsteun, afgesteld op de voorkeuren van de proefpersoon, werd verzekerd
dat er tijdens de meting geen variaties in de meting zouden optreden ten gevolge van het
veranderen van de afstand tussen de pupilmeter en het oog. De afstand tussen de kinsteun
en meetapparatuur was 50 cm.
Vijf minuten voor het hele uur namen de proefpersonen plaats achter het bureau en
plaatsten ze hun hoofd in de kinsteun. Vervolgens werd ze gevraagd de KSS in te vullen die
de vermoeidheid van de proefpersoon subjectief kan meten (zie 2.4 Vragenlijsten voor meer
informatie). Na het invullen werd een Philips daylight lamp voor ze geplaatst (zie 0
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Figuur 5: Tijdschema pilot

Specificaties licht voor meer informatie over de lichtomstandigheden in de HIF). Voor
het begin van de meting was 5 minuten aan accommodatie tijd ingerekend waardoor de
pupilmeting startte op het hele uur. De pupilmeting duurde 14 minuten met een
opnamesnelheid van 30 Hz. Dit betekend dat 30 maal per seconde de grootte van de
pupillen werd gemeten. Na afloop van de pupilmeting mochten de proefpersonen hun hoofd
uit de kinsteun halen en werd de Philips daylight lamp uitgeschakeld. Vervolgens werd de
proefpersonen opnieuw gevraagd hun slaperigheid volgens de KSS aan te geven. Tot slot
kregen de proefpersonen een isocalorische snack van 60 kcal in de vorm van een sultana
aangeboden. Deze metingen werden elk uur herhaald waarbij de eerste meting om 19.55 uur
en de laatste meting om 02.55 uur begon (Figuur ). In de periodes tussen de metingen was
het de proefpersonen niet toegestaan om andere voedingsmiddelen tot zich te nemen. Water
en theïnevrije thee waren ad libitum aanwezig.

11

Figuur 5: Tijdschema pilot

2.3. Specificaties licht
Om de opstelling van het vervolg onderzoek te
benaderen is er gebruik gemaakt van de Philips
HF3419/01 Energy Light Daglichtlamp. (Philips,
Drachten, Nederland). In de HIF bevonden zich op
vier plekken in het plafond armaturen van 10 TL
lampen elk. De TL lampen in de HIF werden op het
vermogen volgens Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. gezet om zo dicht mogelijk bij het
spectrum van de Philips daglichtlamp te komen. Met
de spectrofotometer is het lichtspectrum dat de ogen
bereikt gemeten (Figuur 5). Vervolgens is het
percentage van photonen dat de retina bereikt
berekend en het percentage dat de verschillende
soorten lichtreceptoren op de retina opvangen
berekend.
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Lamp
Activiva
White (827)
Activiva
Yellow
(TL-D
58W/16)
Blue
Green
Red
Activiva
White (827)
Activiva

Percentage (%)
40
70
0
40
0
0
0
0
70
40

Tabel 1: Percentages van het maximale
vermogen (100%) waarop de lampen in
de HIF werden gezet

Figuur 5: Spectrale compositie in de HIF.

In de retina bevinden zich namelijk verschillende soorten receptoren. Allereerst zijn er
drie verschillende soorten kegeltjes die samen kleur waarnemen. De kegeltjes die gevoelig
zijn voor korte golflengte (Short-wavelenght cones, S-cones), de kegeltjes die gevoelig zijn
voor middelgrote golflengten (Medium-wavelenght cones, M-cones) en de kegeltjes die
gevoelig zijn voor lange golflengten (Long-wavelenght cones, L-cones). Deze kegeltjes
vangen bij de in figuur 6 gespecificeerde lichtomstandigheden respectievelijk 3.74%, 28.28%
en 38.77% van het licht dat op de retina valt op berekend volgens Govardovskii (2000).
Naast de kegeltjes vangen ook de staafjes licht. De staafjes geven vooral bij lage
lichtintensiteiten signalen door naar het zichtcentrum in de hersenen. Ze hebben een
piekgevoeligheid van 498 nm maar hebben het breedste spectrum van alle lichtreceptoren bij
de mens. Hun contributie is 16.97%. Tot slot zijn er de melanopsine receptoren. Deze zijn
verantwoordelijk voor de non-image-forming effecten in de hersenen en geven signalen door
aan de biologische klok. Hun optimale gevoeligheid ligt bij de 480 nm en ze vangen 12.24%
van het licht op. (Govardovskii, et al., 2000) (Tabel 2)

2.4.Vragenlijsten

Type
lichtreceptor
S- cones
M-cones
L-cones
Melanopsin
Rods

Piek gevoeligheid (nm)

Contributie (%)

Zoals eerder genoemd werd de
420
3,74
subjectieve slaperigheid gemeten
530
28,28
met behulp van de Karolinska
560
38,77
sleepiness scale (KSS). Deze
480
12,24
gevalideerde methode is een goede
498
16,97
maat voor slaperigheid (Kaida, et al.,
2006). Naast de slaperigheid van de Tabel 2: Percentage licht ontvangen voor de
proefpersonen
zou
ook
het verschillende soorten lichtreceptoren.
chronotype van deze proefpersonen
van belang kunnen zijn voor de verandering in oogparameters. Om het chronotype te kunnen
berekenen is gebruik gemaakt van de Munich Chronotype Questionair (MCTQ)(7.4. Bijlage
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5: Munich chronotype questionnaire). Hierin worden deelnemers gevraagd hoe laat ze op
vrije dagen opstaan en naar bed gaan en hoe laat ze op werkdagen opstaan en naar bed
gaan. Met deze informatie kan het midden van de slaap op vrije dagen worden berekend
(MSF). Daarmee kan het chronotype van de proefpersonen met elkaar worden vergeleken
(Zavada, et al., 2005).

2.5. De EyeTribe
Voor het meten van de pupilgrootte is gebruik gemaakt van de EyeTribe Tracker (The
EyeTribe, Kopenhagen, Denemarken). Deze meet de pupilgrootte in pixels met een
frequentie van 30 Hz. Wanneer het oog sluit (knipper) kan de grootte van de pupil niet
worden gemeten en is de output van het apparaat ‘0’. De producent van de EyeTribe heeft
niet willen vrijgeven of de diameter, straal of het oppervlakte wordt gemeten. Daarom is er
additioneel onderzoek uitgevoerd dat aantoont of de diameter/straal of de oppervlakte wordt
gemeten (3.1 Diameter vs oppervlakte).

2.6. Keuze van tijdsduur
De hypothese van dit onderzoek is dat de waarden van de oogparameters toenemen
naarmate een proefpersoon slaperiger wordt. Om deze hypothese te kunnen bevestigen
moest er in ieder geval een significant verschil in slaperigheid worden gemeten. Dit kan in de
avond en in de nacht worden gevonden. Om er zeker van te zijn dat de slaperigheid van de
proefpersonen toenam gedurende de avond is gebruik gemaakt van data verkregen bij het
vak “Human Ethology”. Tijdens dit vak hebben een aantal studenten (n = 200) verspreid over
meerdere jaren (2002-2004) hun slaperigheid gedurende de nacht met behulp van de KSS
gemeten. Met behulp van een tweezijdige student-T-toets kan worden gezien dat zelfs bij
een laat chronotype er een significant verschil in vermoeidheid bestaat tussen metingen om
20.00 uur ‘s avonds en om 03.00 uur ’s nachts. (Tabel 3).
T-test:
18:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00

18:00

evening

20:00
0,497

21:00
0,499
0,195

22:00
0,151
0,036
0,510

23:00
0,008
0,001
0,062
0,181

00:00
0,000
0,000
0,007
0,026
0,405

01:00
0,000
0,000
0,000
0,001
0,071
0,322

02:00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,022
0,189

03:00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,020
0,090
0,386

Tabel 3: P-waarde van de t-toets vergelijking KSS waardes op verschillende tijdstippen. Voor late
chronotypen. Significant verschil in KSS wanneer de verschillende tijdstippen worden vergeleken.
De grijze vakken zijn degene waar een significant verschil kan worden gevonden.

Dat de vermoeidheid significant moest toenemen is ook de reden geweest om de metingen
in de avond te doen en niet overdag, wanneer de kans op verhoogde vermoeidheid kleiner
is.

2.7. Statistiek
Voor de statistische analyse is gebruik gemaakt van het programma R 3.2.2. Er volgt nu een
korte omschrijving van de handelingen die hierin zijn verricht, voor de scripts zie ‘Bijlage 2 R
scripts’.
Allereerst werd de data van de EyeTribe verzameld, te weten de grootte van de pupil,
en outliers uit de ruwe data gehaald. Outliers werden gedefinieerd als een meetwaarde van
nul in een van beide ogen of een verschil tussen de pupilgrote van beide ogen van meer dan
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vijf. Na deze duidelijk outliers werden alle waarde die meer dan 1.5 maal de
interkwartielwaarde afweken van het vorige punt uit de data verwijderd. De overgebleven
data werd doormiddel van lineaire inter-polarisatie aangevuld opdat de rest van de analyse
kon worden uitgevoerd. Na de lineaire inter-polarisatie werden de eerste en laatste halve
minuut verwijderd omdat er een grotere kans was om daar outliers in te vinden.
Om de pupilonrust te kunnen meten werd gebruik gemaakt van een eerder
onderzochte meetmethode. De PUI werd berekend volgens de methode van Lüdtke et al
(1998) waarbij eerst de data werd geëffend door de frequentie van 25 Hz terug te brengen
tot een frequentie van 1.6525 Hz. Dit werd gedaan door het gemiddelde van 16 datapunten
te nemen. Vervolgens werd het absolute verschil tussen opeenvolgende 16 datapunten
gemiddelde bij elkaar opgeteld voor 82 seconde aan datasegmenten. Dit werd
genormaliseerd voor perioden van 1 minuut. De uitkomst hiervan werd gedefinieerd als PUI
(Lüdtke, et al., 1998). Kortom zij definiëren de PUI als volgt: “De PUI is de som van de
absolute veranderingen in pupildiameter (in mm) dit is gebaseerd op een samplefrequentie
van 1.5625 Hz (=25 Hz/16).”(citaat:Lüdtke et al 1998)
In dit onderzoek is een kleine aanpassing gemaakt. In plaats van het gemiddelde te
nemen van 16 meetpunten is het gemiddelde genomen van 30 meetpunten om direct een
frequentie van 1 Hz te verkrijgen. Vervolgens werd het absolute verschil berekend tussen
twee meetpunten en deze werden voor een minuut bij elkaar opgeteld. Tevens zijn de eerste
en laatste halve minuut uit de meetopname gehaald in verband met verhoogde kans op
outliers aan het begin en einde van de opname. Op deze manier bleef er een pupil onrust
over de tijd van dertien minuten over waarvan het gemiddelde per meetmoment werd
genomen voor verdere analyse.
Om de knippers te berekenen werden de ruwe data gebruikt. Een outlier werd
gedifineerd als een knipper wanneer beide ogen gesloten waren voor 50-500 ms (Caffier, et
al., 2003). Het aantal knippers werd berekend en uiteindelijk weergegeven als aantal
knippers per minuut. De knipperlengte werd berekend door alleen de knippers te nemen
tussen de 50 en 500 ms en hiervan het gemiddelde per meetmoment te nemen.
Uiteindelijk werd doormiddel van multipele lineaire regressie op basis van de Chisquared test bepaald of er een significante correlatie (p<0.05) bestond tussen de
verschillende parameters en de slaperigheid van de proefpersonen gemeten door de KSS.
Hierbij werd rekening gehouden met de persoonlijke verschillen. Ook de R2 voor de
regressielijnen werd berekend. De R2 is het percentage van de variatie in data die wordt
verklaard door de onderzochte variabelen. De verklaarde variantie kan van zeer zwak tot
uitzonderlijk sterk zijn. (Tabel 4)
R2
Verklaarde variantie
Interpretatie kracht verband
<0.1
10%
Zeer zwak
0.1-0.25
10%-25%
Zwak
0.25-0.5
25%-50%
Matig
0.5-0.75
50%-75%
Sterk
0.75-0.9
75%-90%
Zeer sterk
>0.9
>90%
Uitzonderlijk sterk (suspect)
Tabel 4: Tabel met verklaarde variantie (Doorn & Rhebergen, 2006)

15

3. Resultaten
3.1. Diameter vs oppervlakte
De producent van de EyeTribe heeft geen specificaties over de meetmethoden van het
product vrijgegeven. Het is echter van belang om te weten of de straal/diameter of het
oppervlakte van de pupil wordt gemeten. Om dit te kunnen bepalen werd de gemiddelde
pupilgrootte gemeten op drie verschillende afstanden tussen het oog en de pupilmeter bij
twee proefpersonen. Indien de uitslag een maat is voor oppervlakte van de pupil dan wordt
een exponentiële correlatie met afstand verwacht, indien de uitslag de diameter beschrijft
wordt er een lineair verband verwacht. De resultaten van de drie metingen toont aan dat er
een sterk lineair verband is tussen de drie uitslagen van de Eyetracker voor pupilgrootte met
een R2 van 99.9% (Figuur 6). Daarom zal in het vervolg over de diameter/radius worden
gesproken.

Figuur 6: Lineaire verband tussen de pupilgrootte in pixels en de afstand
tussen de EyeTracker en de kinsteun.

3.2. Correlatie met MSF
De verwachting was dat er ook een correlatie zou zijn tussen de verschillende
oogparameters (knipperparameters en pupilonrust) en het chronotype van de proefpersonen.
Alle proefpersonen bleken een intermediaire chronotype te hebben (gem. MSF = 5.53, SD =
0.75) Voor zowel de PUI, knipperfrequentie, knipperduur en tijd met ogen dicht was geen
significante correlatie gevonden met de tijd van de dag.(p > 0.05)

3.3.Slaperigheid
Er is een sterke positieve lineaire correlatie tussen slaperigheid, gemeten met de KSS, en
tijd van de dag (p < 0.001, r2 = 0.835)(Figuur 7A). Deze correlatie komt overeen met de
verwachtingen naar aanleiding van de analyse van de gegevens van “Human Ethology”.
Dit betekent dat de proefpersonen gemiddeld significant slaperiger raakten naarmate de
avond vorderde. Er is geen significant verschil (p =0.16, tweezijdige student-T-toets) tussen
de KSS opname voor en na de pupil. Dit toont aan dat, volgens de KSS, de Philips lamp de
proefpersonen niet alerter maakte.

3.4. Pupilonrust
Bij het berekenen van de correlatie tussen de PUI en de tijd van de dag is te zien dat de
regressielijn bijna horizontaal loopt (Figuur 7B). Dit is al een indicatie dat er geen correlatie
bestaat tussen tijd van de dag en pupilonrust (PUI). Statistische analyse op deze data laat
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zien dat er geen significante correlatie is (p=0.079, R2=0.006) tussen pupilonrust berekend
op de manier van Lüdtke et al (1998) en tijd van de dag.

3.5. Knipperen van de oogleden
Met een knipper gedefinieerd als 50-500 ms, de waarde ‘0’ in de data, zijn de knipperduur en
de knipperfrequentie berekend. Tijdens de analyse met behulp van multiple lineaire regressie
is rekening gehouden met individuele variatie. Duidelijk is dat er een correlatie is met tijd van
de dag die matig de variantie verklaart (p < 0.001, r2 = 0.272)(Figuur 7C). Ook de
knipperfrequentie en de tijd van de dag correleren significant. De verklaarde variantie bij de
knipperfrequentie is zwak (p < 0.001, r2 = 0.143)(Figuur 7D). voor dit onderzoek zijn beide
variabelen relevant. De laatste knipperparameter is kipperduur keer knipperfrequen ( totale
tijd met ogen dicht). Ook tussen de tijd met ogen dicht en de tijd van de dag is een
significante correlatie. De verklaarde variantie hiervan is ook zwak (p < 0.001, r 2 =
0.216)(Figuur 7E). Deze verklaarde variantie zit tussen de verklaarde variantie van de
knipperduur en de verklaarde variantie van de knipperfrequentie in.
A

B

C

D
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Figuur 7: Multiple lineaire regressie analyse. Elke kleur in
de grafieken staat voor een proefpersoon. In de analyse is
rekening gehouden met persoonlijke variatie. A:
Slaperigheid tegen de tijd van de dag; B: Pupilonrust tegen
de tijd van de dag; C: Knipperduur tegen de tijd van de dag;
D: Knipperfrequentie tegen de tijd van de dag; E: Tijd met
ogen dicht (knipperfrequentie x duur) tegen de tijd van de
dag.

E
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4. Conclusie en discussie
In dit onderzoek werd gekeken naar de mogelijkheid om de pupilonrust in het licht te meten.
Daarnaast zijn de knipperduur, knipperfrequentie en de tijd met ogen dicht onderzocht naar
de mogelijkheden om gebruikt te worden in onderzoek naar alertheid.
Uit het onderzoek naar de pupilonrust is gebleken dat er geen toename in PUI in het licht
wordt gevonden. In tegenstelling tot de pupilonrust kunnen de knippereigenschappen:
knipperfrequentie, knipperduur en de totale tijd met ogen dicht, wel worden gebruikt om de
alertheid van een proefpersoon te bepalen die in het licht zit. Van de knippereigenschappen
correleert knipperduur het beste met tijd: 27% van de variatie in knipperduur wordt voorspeld
door het toenemen van de tijd. Het is daarom de meest veelbelovende knippereigenschap
voor het meten van alertheid. Naast de knipperduur kunnen ook de knipperfrequentie en tijd
met ogen dicht worden gebruikt als objectieve maat voor alertheid en slaperigheid:
respectievelijk 15% en 21% van de variatie kan worden verklaard door het toenemen van de
tijd.

4.1. Pupilonrust index
De hypothese van dit huidige onderzoek was gebaseerd op de mogelijkheid dat zowel de
lichtinval op de retina als de slaperigheid invloed kunnen hebben op de pupilonrust. Zoals in
Figuur 3 te zien is zijn zowel het sympathische als het parasympathische zenuwstelsel
verantwoordelijk voor het ontstaan van de pupilonrust. Uit dit onderzoek blijkt dat het licht
een dusdanig sterke input heeft dat de bijdrage van het centrale zenuwstelsel kan worden
verwaarloosd. Dit terwijl eerder onderzoek heeft aangetoond dat op slaperigheid lijkende
golven in puplgrootte in het licht kunnen worden gevonden. (Warga, et al., 2009). In dit
eerdere onderzoek werd gekeken naar de effecten van de lichtintensiteit op de pupilonrust
index. Daarvoor werd alleen gebruik gemaakt van alerte individuen en is er geen onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid dat de PUI toeneemt met toenemende slaperigheid. De
resultaten van het huidige onderzoek tonen echter aan dat de PUI niet toeneemt in het licht
met toenemende slaperigheid.

4.2. Knipperduur
De andere geteste metingen zijn de verschillende eigenschappen van een knipper met het
ooglid. Deze eigenschappen; de knipperfrequentie, knipperduur en tijd met ogen dicht,
vertoonden wel een significante toename met toenemende slaperigheid over tijd. Dit
betekent dat dit onderzoek suggereert dat deze parameters een goede maat vormen voor
het analyseren van alertheid. Dat de knipperduur een goede parameter is, wordt
ondersteund door resultaten van een studie waarbij het meten van de knipperduur tijdens het
uitvoeren van een rijsimulatie werd uitgevoerd (Akerstedt, et al., 2005) (Ingre, et al., 2006).
Tijdens de rijsimulaties werden zowel de knippereigenschappen gemeten als een KSS
afgenomen. Akerstedt et al (2005) liet zien dat in vermoeide proefpersonen de rijsimulaties
significant slechter gingen, waarbij werd gekeken naar de tijd buiten de baan en de afwijking
van het midden. In hetzelfde onderzoek heeft Ingre et al (2006) een positieve
(p<0.001)correlatie gevonden tussen knipperduur en de slaperigheid gemeten met de KSS.
Het nadeel van deze en andere onderzoeken die zich focussen op rijsimulaties is dat de
lichtomstandigheden bijna nooit gespecificeerd zijn. Dit is voor praktijk gefocust onderzoek
logisch, de lichtomstandigheden buiten veranderen constant, het is echter goed om eerst
fundamenteel te kijken wat de effecten zijn zodat ze mee kunnen worden genomen in verder
praktijk onderzoek.
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4.3. Knipperfrequentie
Naast onderzoek naar de knipperduur is ook onderzoek gedaan naar de verandering in
knipperfrequentie. Hierover is echter tegenstrijdige literatuur te vinden. Caffier et al (2003)
vat acht onderzoeken samen waarin een toename in knipperfrequentie werd gevonden met
toenemende vermoeidheid ten gevolge van of tijd van de dag of intensieve taken. Daarnaast
zijn er twee onderzoeken waarin geen toenemende knipperfrequentie met toenemende
vermoeidheid wordt gevonden (Goldstein, et al., 1982) (Brezinova & Kendell, 1977). Naast
bovengenoemde onderzoeken hebben Caffier en collega’s (2003) ook zelf een onderzoek
uitgevoerd waarbij ze geen significante toename zagen in de knipperfrequentie. Er zijn
verschillende mogelijkheden die deze variëteit in resultaten kan verklaren. Zo is het mogelijk
dat de tijd van de dag waarop wordt gemeten invloed heeft op de knipperfrequentie. Een
andere mogelijke reden voor de variatie in resultaten is de individuele variatie die kan
worden gevonden met betrekking tot de knipperfrequentie.
Knipperen is een autonoom gereguleerde beweging. Daarbij staat het onder zowel
externe als interne invloeden. Voorbeelden van externe invloeden zijn bijvoorbeeld
luchtvochtigheid of licht. Intern worden de knippers gereguleerd door onder andere het
dopaminerge systeem in de hersenen. Proefdieronderzoek in resus apen ondersteunt dit. Na
toediening van dopamine agonisten was een toename te zien in de knipperfrequentie
(Karson, et al., 1981). Daarnaast zijn er ook ziekten waarbij het centrale dopaminesysteem is
aangetast met gevolgen voor knipperfrequentie. De belangrijkste zijn Parkinsons en
schizofrenie. In patiënten met Parkinson wordt het dopaminerge systeem aangetast.
Hierdoor is de knipperfrequentie significant verlaagd. Daarbij hebben patiënten met een
verder gevorderde Parkinson ook een lagere knipperfrequentie in vergelijking met patiënten
met minder symptomen (Karson, 1983). In tegenstelling tot Parkinson patiënten hebben
patiënten met schizofrenie een verhoogde dopamine activiteit. Dit resulteert ook in een
verhoogde knipperfrequentie voor gebruik van medicatie en een verlaagde knipperfrequentie
wanneer dopamine antagonisten aan de schizofrene patiënten werd gegeven (Karson,
1983). Dit onderzoek door Karson (1983) resulteerde in het gebruik van de knipperfrequentie
als aanwijzing voor ziektebeelden die invloed hadden op het dopamine systeem (Dang, et
al., 2016) (Zhang, et al., 2015) (Dreisbach, et al., 2005).
Het is duidelijk dat dopamine invloed heeft op de knipperfrequentie. Waar het echter in dit
onderzoek om te doen is, is de alertheid meten van gezonde proefpersonen. Daarvoor is het
de vraag of er een rol is voor dopamine in de regulatie van alertheid. Dopamine speelt een
rol in het ontwaken (arousel). (Saper, et al., 2005). Tevens daalt de alertheid wanneer er
dopamine antagonisten worden gegeven aan
gezonde proefpersonen (Nicholson & Pascoe,
1990). Een verhoging in dopamine kan dus
gekoppeld worden aan een verhoging in alertheid
en in een verhoging van de knipperfrequentie
(Figuur 8). Ons onderzoek draagt daaraan bij
door te laten zien dat er een positieve correlatie is Figuur 8: De knipperfrequentie en alertheid staan
onder invloed van het dopaminerge systeem.
tussen alertheid en de knipperfrequentie.
(Karson, 1983) (Nicholson & Pascoe, 1990).
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4.4. Tijd met ogen dicht
De laatste knippereigenschap is de tijd met ogen dicht, gedefinieerd als knipperfrequentie
maal de knipperduur. Als een functie van de knipperfrequentie en knipperduur is er ook een
significante toename in de tijd met ogen dicht. Dit is niet een maat die in de literatuur
genoemd wordt als mogelijke maat voor alertheid. Daarom ligt de voorkeur voor een goede
parameter bij de knipperduur en –frequentie. Het is echter wel belangrijk om na te denken
over de effecten van het knipperen op het aankomende onderzoek over lichtintensiteiten.
Omdat bij het aankomende onderzoek de effecten van het licht dat de retina bereikt wordt
onderzocht moet er worden gekeken of de verminderde hoeveelheid licht ten gevolge van
knippers hier invloed op heeft. De effecten van knipperen zijn echter verwaarloosbaar klein.
Gemiddeld heeft een proefpersoon voor 1.88 seconden per minuut (SD = 1.42 sec) zijn/haar
ogen gesloten ten gevolge van knippers. Dit is een lage waarde, hoewel deze waarde lager
is bij alerte individuen dan bij slaperige (gem. 1.45 sec/min om 20.00 uur en 2.97 sec/min om
03.00 uu).

4.5. Vervolg onderzoek
De verschillende knippereigenschappen vormen dus een maat voor de mate van alertheid.
Dit onderzoek is in de avond uitgevoerd zodat met zekerheid kon worden gezegd dat de
vermoeidheid van de proefpersonen volgens de KSS significant zou toenemen. Dit was van
belang omdat op die manier kan worden gekeken of de uiteindelijk gekozen maat (knippers
of PUI) een gevoeligere parameter zou zijn dan de KSS. Dit is met name van belang omdat
er in de vervolgstudies ook overdag gemeten gaat worden. Daarbij is de kans dat iemand
een vergelijkbare toename in slaperigheid ervaart als in dit onderzoek klein. Om met
zekerheid te zeggen dat de knippers een betere maat zijn voor alertheid dan de KSS moet
nog meer onderzoek worden gedaan. In de resultaten van dit onderzoek is te zien dat
sommige proefpersonen eerder een hogere score op de KSS aangeven dan dat de
knipperduur stijgt terwijl anderen eerder een hogere knipperduur toename laat zien dan een
toename in KSS (Figuur 7). Het vervolg onderzoek zal overdag moeten plaatsvinden om te
controleren of ook overdag de knippereigenschappen toenemen met toenemende
slaperigheid. Daarbij zal moeten worden gekeken of deze parameters gevoelig genoeg zijn
om overdag te kunnen meten wanneer het verschil in slaperigheid minder groot is dan in de
avond. Met een grotere steekproef kan tevens worden bepaald of de knippereigenschappen
ook echt gevoeliger zijn. In dit vervolg onderzoek zal een wijziging in protocol moeten plaats
vinden. Met name de gebruikte KSS. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een
gedefinieerde intermediair. Dit betekent dat alle stappen van 1-9 werden beschreven.
Onderzoek naar de validatie van de KSS is echter gedaan zonder gedefinieerde intermediair.
Waarbij de punten 2,4,6 en 8 blank zijn. (Kaida, et al., 2006) (7.3 Bijlage 4: KSS) KSS zonder
gedefinieerde intermediair is al vertaald. Mijn advies zou zijn om deze in vervolg onderzoek
te gebruiken omdat het in tegenstelling tot de KSS met gedefinieerde intermediair
gevalideerd is.
Daarnaast moet worden gekeken of de EyeTracker die voor dit onderzoek is gebruikt
om de pupil en de knippers te meten, ook in de laagste lichtintensiteit van het aanstaand
onderzoek kan worden gemeten. Uit ander onderzoek is namelijk gebleken dat dit apparaat
moeite heeft met het meten van de pupil in het donker (persoonlijke communicatie). Het
apparaat geeft dezelfde waarde aan de missende datapunten als aan de knippers. Wanneer
alleen naar de pupilgrootte wordt gekeken is dat geen probleem omdat de opnamesnelheid
groot genoeg is. Om echter de knippers te kunnen bepalen is het een probleem dat er valse
meetpunten zijn met dezelfde waarde als de knippers. Wanneer het apparaat inderdaad
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moeite heeft met de laagste lichtintensiteit die gaat worden gemeten dan zal er een ander
apparaat moeten worden gebruikt die dit probleem niet heeft. Tot slot zal ook moeten
worden bepaald welk van de knippereigenschappen het best de alertheid van een individu
weergeeft. Of dat een combinatie van parameters het gevoeligst blijkt te zijn. Daarbij zal ook
moeten worden bepaald of de tijd met ogen dicht een betere parameter is dan de
knipperfrequentie en de knipperduur apart. Het achterliggende idee is dat, omdat de tijd met
ogen dicht afhankelijk is van twee variabelen, deze robuustere resultaten voort zal brengen
dan de knipperduur of knipperfrequentie.

4.6. Toepassing
Om oogeigenschappen als de pupilonrust of knipperfrequentie te gebruiken om de
slaperigheid van automobilisten te bepalen, zal er een systeem moeten worden ontwikkeld
dat dit zowel in het licht als in het donker kan meten. Omdat de pupilonrust alleen in het
donker kan worden gemeten is dit geen goede optie. Om de knipperduur en
knipperfrequentie te kunnen gebruiken zal een apparaat moeten worden ontwikkeld dat dit
wel kan. Er zijn al meetmethoden in ontwikkeling die gebruik maken van infrarood lampen
die de pupillen beschijnen en daarmee een hoog contrast creëren. (Ghosh, et al., 2015)
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de verschillende knipperparameters goede
parameters zijn om de alertheid van een proefpersoon in de avond te bepalen. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of de blinkeigenschappen ook overdag als maat voor
alertheid kunnen worden gebruikt.

5. Dankwoord
Tot slot wil ik graag Tom Woelders nog bedanken voor zijn hulp met het schrijven van de
scripts in R. Daarnaast wil ik ook graag Renske Lok, Marijke Gordijn en Domien Beersma
bedanken voor de input en hulp met het onderzoek.
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7. Bijlagen
7.1. Bijlage 1: Protocol
tijd

TVR

Controle kamer
voor 16.00 uur door geven dat
we ’s nachts in het gebouw zijn.
Via ttps://fwnpresence.
webhosting.rug.nl/

16:00

Proefleiders
naar TVR

komen

computer
aanzetten,
lichten
specificaties in
Bijlage 1b:
lichtspecificaties

aan
volgens
computers
Protocol pilot:
instellen,

16:15

klaarzetten: bekers,
leesvoer, schemerlamp
wegzetten,
uitgeprint protocol, vragenlijst over
slaaptijden,
hoofdsteun
schoonmaken
met
alcoholdoekje.

16:30

computerscherm op laag contrast en intensiteit
instellen, filter voor het scherm plaatsen, internet
controleren, KSS en MEQ vragenlijst klaarzetten, file
klaarzeten op de computer om data in op te slaan

17:00

pupillometer klaarzetten, testronde uitvoeren

17:30

eventuele wijzigingen doorvoeren

18:00

pauze/eten

19:15

proefpersoon
naar de TVR

komt
rondleiding TVR

19:25

uitleg pupillografie en KSS, hoofsteun bijstellen

19:30

vragenlijst slaaptijden invullen

20:00
20:14
20:20

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

20:20

vrije tijd

19:57

20:40
ronde 2 20:55

21:00
21:14
21:20

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

21:20

vrije tijd

20:57

21:40
ronde 3 21:55

hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur

22:00
22:14
22:20

pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

22:20

vrije tijd

22:40

22:57
23:00
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snacks,
drinken,
usb-stick,
uitgeprint protocol; telefoonlijst;
deel B: human and animal
experimentation,

pauze/eten
laatste
tijd
waarop
proefpersonen mogen eten

controleren of
nog wakker zijn

proefpersonen

controleren of
nog wakker zijn

proefpersonen

controleren of
nog wakker zijn

proefpersonen

KSS afnemen

21:57

ronde 4 22:55

lichten

ophalen bij ingang

19:20

ronde 1 19:55

aanzetten,

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting

23:14

einde pupil meting, kss invullen

23:20

sultana eten

23:20

vrije tijd

23:40
ronde 5 23:55

00:00
00:14
00:20

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

00:20

vrije tijd

23:57

00:40
ronde 6 00:55

01:00
01:14
01:20

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

01:20

vrije tijd

00:57

01:40
ronde 7 01:55

02:00
02:14
02:20

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

02:20

vrije tijd

01:57

02:40
ronde 8 02:55

03:00
03:14
03:20
03:20
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controleren of
nog wakker zijn

proefpersonen

controleren of
nog wakker zijn

proefpersonen

controleren of
nog wakker zijn

proefpersonen

afronden experiment
proefpersonen uit het
gebouw leiden of bed
klaarmaken
en
proefpersoon
laten
slapen

03:40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

proefpersonen

KSS afnemen
hoofd in hoofdsteun, calibreren, computerscherm
wegdraaien, focuspunt op de muur
pupilmeting
einde pupil meting, kss invullen
sultana eten

02:57

03:30

controleren of
nog wakker zijn

7.1.1. Bijlage 1b: Protocol pilot: lichtspecificaties
40% 11 40% 21 40% 31 40% Activiva
70% 12 70% 22 70% 32 70% 827
0%
13 0%
23 0%
33 0%
Activiva
40% 14 40% 24 40% 34 40% Yellow
0%
15 0%
25 0%
35 0%
Blue
0%
16 0%
26 0%
36 0%
Green
0%
17 0%
27 0%
37 0%
Red
0%
18 0%
28 0%
38 0%
Activiva
70% 19 70% 29 70% 39 70% 827
40% 20 40% 30 40% 40 40% Activiva

computers
huis/bed

afsluiten,

naar

7.2. Bijlage 2 R scripts
7.2.1

File op schonen

rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
### if you use the following packages for the first time you will need to have them installed:
#install.packages("jsonlite")
#install.packages("lattice")
#install.packages("zoo")
###set directory and packages
library(lattice)
library(jsonlite)
library(zoo)
setwd("F:/betawetenschappelijk onderzoek 3/1. clean raw data/input")
### make sure that detectOutliers.R is saved in the same map as the setwd
source("1b. detectOutliers.R")
### name your inputfile and outputfile
subject <- "s1-23.00"
inputFile <- paste(subject, ".txt", sep="")
outputFile <- paste(subject, ".csv", sep="")
rawdata <- paste("raw data ", subject, ".csv", sep="")
### get the raw data:
tmp <- stream_in(file(inputFile))
tmp2 <- subset(tmp, category=="tracker")
ms <- tmp2$values$frame$time-tmp2$values$frame$time[1]
tmp3a<- data.frame(sample=1:length(ms), ms=ms, sec=ms/1000, min=ms/60000, lSize = tmp2$values$frame$lefteye$psize,
rSize = tmp2$values$frame$righteye$psize)
tmp3 <- tmp3a
#### define outliers
###make a colom with outlieres (0=no outlier, 1=outlier)
tmp3$outlier <- 0
###difference between rSize and lSize >5 is an oulier
tmp3$outlier[abs(tmp3$rSize-tmp3$lSize)>5] <- 1
###Blinks (rSize of lSize = 0) is an outlier
tmp3$outlier[tmp3$rSize==0 | tmp3$lSize==0] <- 1
###make a colom with meanLR
tmp3$meanLR <- c(tmp3$lSize + tmp3$rSize)/2
###split data tmp3 only including non-outliers, detectOutliers not used
tmp4 <- subset(tmp3, outlier==0)
###split data tmp3 only contains non-outliers, detectOutliers is run
tmp5 <- tmp4[tsoutliers(tmp4$lSize)==0 & tsoutliers(tmp4$rSize)==0,]
###a data frame is made wich includes all the outliers. Ouliers are named NA
missingSamples <- tmp3$sample[which(!c(min(tmp3$sample) : max(tmp3$sample) %in% tmp5$sample))]
missingData <- data.frame(sample=missingSamples, meanLR=NA)
###missingData and tmp3 are combinded. Outliers are named NA, non-outliers are named 0
tmp6 <- merge(tmp5, missingData, all=T)
###colomn is added with interpolation of tmp5
tmp6$approx <- tmp6$meanLR
tmp6$approx[is.na(tmp6$meanLR)] <- approx(tmp6$sample, tmp6$meanLR, xout=tmp6$sample[is.na(tmp6$meanLR)])$y
tmp6$ms <- tmp3$ms
tmp6$min <- tmp3$min
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tmp6$sec <- tmp3$sec
### remove first and last half minute.
tmp6 <- tmp6[tmp6$sample > 900,] #tmp3b <- subset(tmp3a, sample >900 )
tmp6 <- tmp6[tmp6$sample < 24301,]#tmp3 <- subset(tmp3b, sample < 24301)
### make a data frame with the required parameters
tmp7 <- data.frame(sample=tmp6$sample, ms=tmp6$ms, sec=tmp6$sec, lSize=tmp6$lSize, rSize=tmp6$lSize, meanLR=tmp6$meanLR,
approx=tmp6$approx)
### save interpolated and raw data respectivily
write.csv(tmp7, file=outputFile, row.names=FALSE)
write.csv(tmp3a, file=rawdata, row.names=FALSE)
#################################################################################################################
####
###calculating mean pupil size
MeanPupilSize <- mean(tmp6$approx)
### calculate percentage of missing data(determine cutoff before data collection, eg. more than 30% is not to be used)
missingData2 <- data.frame(sample=missingData$sample[missingData$sample >900])
missingData2 <- data.frame(sample=missingData2$sample[missingData2$sample < 24301])
perc.outliersInclBlinks <- nrow(missingData2)/nrow(tmp6)*100
### output for outlier percentage and mean pupilsize
perc.outliersInclBlinks
MeanPupilSize
outputFile

7.2.2

Detect outliers

tsoutliers <- function(x,plot=FALSE)
{
x <- as.ts(x)
if(frequency(x)>1)
resid <- stl(x,s.window="periodic",robust=TRUE)$time.series[,3]
else
{
tt <- 1:length(x)
resid <- residuals(loess(x ~ tt))
}
resid.q <- quantile(resid,prob=c(0.25,0.75))
iqr <- diff(resid.q)
limits <- resid.q + 1.5*iqr*c(-1,1)
score <- abs(pmin((resid-limits[1])/iqr,0) + pmax((resid - limits[2])/iqr,0))
if(plot)
{
plot(x)
x2 <- ts(rep(NA,length(x)))
x2[score>0] <- x[score>0]
tsp(x2) <- tsp(x)
points(x2,pch=19,col="red")
return(invisible(score))
}
else
return(score)
}

7.2.3 PUI
rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
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### if you use the following packages for the first time you will have to install them:
#install.packages("xts")
#install.packages("lattice")
#install.packages("zoo")
### set directory and packages:
setwd("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/2. PUI/output/")
library(xts)
library(zoo)
library(lattice)
### name outputfile and the title of the graph:
subject <- "s6"
stamp <- paste(subject, "-23.00", sep = "")
inputfile <- paste(stamp, ".csv", sep = "")
outputFile <- paste(stamp, " PUI.csv", sep="")
Titlegraph <- stamp
### import exel data (this is the outputdata from the file '1. cleaning data.R')
pData <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/2. PUI/input/", inputfile, sep = ""))
### PUI can now be calculated. First average for 1 sec. (this is 30 datapoints for the recording speed of the EyeTribe is 30 Hz)
av.30tmp <- data.frame(mean30=rollapply(pData$approx, 30, mean, by=30))
av.30tmp2 <- av.30tmp$mean30
### calculate the delta of one average of 30 data points to the next. data$Diff is the difference.
data <- data.frame(av.30=rep(NA, length(av.30tmp2)+1))
data$av.30[1:length(av.30tmp2)] <- av.30tmp2
data$V2[2:nrow(data)] <- av.30tmp2
data$Diff <- abs(data$av.30 - data$V2)
### calculate the sum of difference per min. (60 datapoints is one minute, 59 differences is one minute)
sum60 <- data.frame(min=c(1:13),PUI=rollapply(data$Diff, 59, sum, by= 59, na.rm=T))
### make a graph for the PUI over the time span of the masurements.
### to save this graph remove the # infornt of 'png' and 'dev.off()'
#png(filename=paste(Titlegraph, ".png", sep=""), width=800*10, height=600*10, units="px", pointsize=0.5, res=600)
xyplot(PUI ~ min, data=sum60, pch=19, col = "black", type= c("l", "p"),xlim = c(0,15), ylim = c(10,50), main = Titlegraph)
#dev.off()
sum(sum60$PUI)
colnames(sum60)[colnames(sum60) == "PUI"] <- Titlegraph
sum60 <- rbind(sum60, colMeans=colMeans(sum60, na.rm=T ))

### Save the file by removing the # infront of the line below
write.csv(sum60, file=outputFile, row.names=FALSE)
stamp

7.2.4

Knipperduur

rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
### if you use the following packages for the first time you will have to install them:
#install.packages("jsonlite")
#install.packages("lattice")
#install.packages("zoo")
### set directory and packages:
library(lattice)
library(jsonlite)
library(zoo)
setwd("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/3. blink duration/output")
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### set a file name and a name to give to the first colomn
filename <- "s1-03.00"
subject <paste("nrNAs ", filename, sep="")
filename3 <- paste("all blink data ",filename, ".csv", sep="")
### read the data. this is the raw data provided by script "1. cleaning data.R"
data <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/3. blink duration/input/raw.data ", filename, ".csv", sep=""))
### remove the first half minute and everything above 13 minutes:
data <- data[data$sample > 900,]
data <- data[data$sample < 24301,]
### add a colomn meanLR with the means of the left and right pupil size:
data$meanLR <- rowMeans(subset(data, select = c(lSize, rSize)))
#png(filename="Ruwe output s1-03.00.png", width=800*10, height=600*10, units="px", pointsize=0.5, res=600)
#plot(meanLR~sec, data=data, type="l", main="Ruwe output s1-03.00", xlab= "Tijd (s)",
# ylab = "Pupilgrote (pix)", cex.axis=2.5, cex.main=2.5, cex.lab=2.5)
#dev.off()
data$meanLR[data$meanLR == 0] <- NA
### this is a formula to aggragate the NA's. This is necessary to count the number of blinks.
###(a blink can take longer than one datapoint, so just counting the NA's would not suffice)
x <- 0
encounteredNA <- NULL
encounteredNASum <- NULL
newNonNA <- 0
for(i in 1:nrow(data)){
if(is.na(data$meanLR[i])){
x <- x + 1
newNonNA <- 1
}else{
if(newNonNA==1){
encounteredNA <- c(encounteredNA, i-1)
newNonNA <- 0
encounteredNASum <- c(encounteredNASum, x)
}
x <- 0
}
}
### make a data frame with the numbur of consecutive NA's using the above formula
NAgroups <- data.frame(position=encounteredNA, NAs=encounteredNASum)
NAgroups$sample <- data$sample[NAgroups$position]
NAgroups$blinks <- NAgroups$NAs
NAgroups$blinks[NAgroups$NAs >= 15] <- NA
### calculate the maen duration of a blink
meanLengthMs <- mean(NAgroups$blinks, na.rm=T)*(1/30)*1000
meanLengthMs
### make a new data frame with only the necessary colomns
blinks <- data.frame(sample=NAgroups$sample,blinks=NAgroups$blinks)
### merge data of blink length and raw data
data$blinks <- 0
dat <- merge(data, blinks, all=T, by.x="sample", by.y="sample")
data$blinks<- dat$blinks.y
### count the number of blinks. aggregate NA's
nr.blinks <- nrow(data)-sum(is.na(data$blinks))
nr.blinks
### make extra colomns with extra specifications for further analysis
data$no[is.na(data$blinks)]<- 0
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data$no[data$blinks >0] <- 1
data$dur <- data$blinks
data$dur[is.na(data$blinks)] <- 0
data$NAs <- 0
data$NAs[is.na(data$meanLR)]<- 1
### remove missing data of one datapoint
data$no[data$dur == 1] <- 0
data$NAs[data$dur == 1] <- 0
data$dur[data$dur == 1] <- 0
### make a new data frame with all the specifications.
### nr.min = number of blinks per min
### tot.length = sum of the duration of the blinks
### av.length.sample <- average of the blink duration in data points
### av.length.ms <- average of the blink duration in miliseconds
per.min <- data.frame(NAsMeanLR =rollapply(data$NAs, width= 1800, sum, by=1800),nr.min=rollapply(data$no, width= 1800,
sum, by=1800),tot.length=rollapply(data$dur, width= 1800, sum, by=1800))
per.min$av.length.sample <- per.min$tot.length/per.min$nr.min
per.min$av.length.ms <- per.min$av.length.sample *(1/30)*1000
### change the first colname to the name you have written down on top of this script as 'subject'
colnames(per.min)[colnames(per.min)=="NAsMeanLR"] <- subject
per.min <- rbind(per.min, colMeans=colMeans(per.min, na.rm=T ))
### save file by removing # from the line below
#write.csv(per.min, file=filename3, row.names=F)
Filename

7.2.5

Stop alle knippereigenschappen in één file

rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
### set directory (where you want to save your new file)
setwd("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/output")
### name the outputfile and give the first colomn a subjectspecific name.
subject <- "s6"
time <- paste("all blink data ", subject, sep="")
outputfile1 <- paste("blink duration ", subject, ".csv", sep="")
outputfile2 <- paste("blink frequency ", subject, ".csv", sep="")
colname1 <paste("blink duration " , subject, ".eight", sep="")
colname2 <paste("blink frequency ", subject, ".eight", sep="")
### import all the files you want to combine these are the outputfiles of '3. blinkduration.R'
data1 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
20.00.csv", sep=""))
data2 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
21.00.csv", sep=""))
data3 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
22.00.csv", sep=""))
data4 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
23.00.csv", sep=""))
data5 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
00.00.csv", sep=""))
data6 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
01.00.csv", sep=""))
data7 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
02.00.csv", sep=""))
data8 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files
03.00.csv", sep=""))

into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "into one/input/input blink/" , time, "-

### if you want to combine the average blink durataion per min. which was the output of file "3. blink duration.R" use this one:
blinkDuration <-data.frame(data1$av.length.m,data2$av.length.ms,data3$av.length.ms,data4$av.length.ms,
data5$av.length.ms,data6$av.length.ms,data7$av.length.ms,data8$av.length.ms)
colnames <- c(colname1, "nine", "ten","eleven", "twelve", "one","two","three")
colnames(blinkDuration) <- colnames
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### if you want to combine the amount of blinks per min. which was the ouput of file "3. blink duration.R" use this one
nr.blinks
data.frame(data1$nr.min,data2$nr.min,data3$nr.min,data4$nr.min,data5$nr.min,data6$nr.min,data7$nr.min,data8$nr.min)
colnames <- c(colname2, "nine", "ten","eleven", "twelve", "one","two","three")
colnames(nr.blinks) <- colnames

<-

### save files
write.csv(blinkDuration, file=outputfile1, row.names=F)
write.csv(nr.blinks, file=outputfile2, row.names=F)

7.2.6

Stop alle PUI files in één

rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
### if you use the following packages for the first time you will have to install them:
#install.packages("jsonlite")
#install.packages("lattice")
#install.packages("zoo")
###set packages
library(lattice)
library(jsonlite)
library(zoo)
### set directory (where you want to save your new file)
setwd("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/output")
### name the outputfile and give the first colomn a subjectspecific name. change the subjectnr.
subject <- "s6"
outputfile <- paste("all.PUI ", subject, ".csv", sep="")
colname <- paste("all.PUI ", subject, " eight", sep="")
inputfile <- subject

### import all the files you want to combine change the subjectnr. twice
data1 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-20.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","eight"))
data2 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-21.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","nine"))
data3 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-22.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","ten"))
data4 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-23.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","eleven"))
data5 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-00.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","twelve"))
data6 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-01.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","one"))
data7 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-02.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","two"))
data8 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/4. merge different files into one/input/input PUI/",inputfile,"-03.00
PUI.csv", sep=""), col.names = c("min","three"))
### if you want to combine the pui data which was the output of file "2. PUI.R" use this one:
allPUI <- data.frame(data1$eight, data2$nine, data3$ten, data4$eleven, data5$twelve, data6$one, data7$two, data8$three)
colnamesPUI <- c(colname ,"nine", "ten","eleven", "twelve", "one","two","three")
colnames(allPUI) <- colnamesPUI
### save files
write.csv(allPUI, file=outputfile, row.names=F)

7.2.7

Stop alle gemiddelden in één bestand

rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
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### set directory (where you want to save your new file)
setwd("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/output")
### name the outputfile and give the first colomn a subjectspecific name.Chose which files you want to merge
#subject <- "blink frequency"
subject <- "blink duration"
#subject <- "all.PUI"
colname1 <- paste(subject, " eight", sep="")
outputfile <- paste(subject, ".csv", sep="")
colname <- c(colname1, "nine", "ten","eleven", "twelve", "one","two","three")
### import all the files you want to combine these are the outputfiles of '4 merge the different files into one blinks.R'
data1 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/input/",subject, " s1.csv",
col.names=colname)
data2 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/input/",subject, " s2.csv",
col.names=colname)
data3 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/input/",subject, " s3.csv",
col.names=colname)
data4 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/input/",subject, " s4.csv",
col.names=colname)
data5 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/input/",subject, " s5.csv",
col.names=colname)
data6 <- read.csv(paste("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/5. merge averages/input/",subject, " s6.csv",
col.names=colname)

sep=""),
sep=""),
sep=""),
sep=""),
sep=""),
sep=""),

tmp <- data.frame(data1[14,])
tmp <- rbind(tmp, data2[14,], data3[14,], data4[14,], data5[14,], data6[14,])
tmp <- data.frame(tmp, row.names = 1:6)
write.csv(tmp, file=outputfile, row.names = F)

7.2.8

Multiple regressie analyse

rm(list=ls(all=TRUE))
gc()
### if you use the following packages for the first time you will have to install them:
#install.packages("lme4")
#install.packages("lattice")
#install.packages("MuMIn")
### set packages and working directory
library(lattice)
library(lme4)
library(MuMIn)
setwd("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/6. multiple regression analyse/output")
#
######
### get files. I made these files in Excel. Just take a new Excel file, import only the data you are interested in, for me this was
### the sum of the PUI/min, the KSS every hour, the average blinkduration and the MSF
PUI <- read.csv("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/6. multiple regression analyse/input/all.PUI.csv",
stringsAsFactors=FALSE)
KSS <- read.csv("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/6. multiple regression analyse/input/kss.csv",
stringsAsFactors=FALSE)
blink.duration <- read.csv("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/6. multiple regression analyse/input/blink duration.csv",
stringsAsFactors=FALSE)
MSF <- read.csv("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/6. multiple regression analyse/input/MSF.csv",
stringsAsFactors=FALSE)
blink.frequency <- read.csv("E:/betawetenschappelijk onderzoek 3/6. multiple regression analyse/input/blink frequency.csv")
### change colnames, the numbers reprisent every hour the samples were taken
colnames(PUI) <- c(1:8)
colnames(KSS) <- c('subject', 1:8)
colnames(blink.duration) <- c(1:8)
colnames(blink.frequency) <- c(1:8)
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### remove the colomn 'subject'
MSF$subject <- NULL
KSS$subject <- NULL
### get one colomn with all data
s.KSS <- stack(KSS)
s.PUI <- stack(PUI)
s.blink.duration <- stack(blink.duration)
s.blink.frequency <- stack(blink.frequency)
s.MSF <- data.frame( rep(MSF$MSF, times = 8))
colnames(s.MSF) <- "MSF"
### add a colomn to the PUI file with subject numbers
s.PUI$ID <- c(rep(1:6, times= 8))
### make a dataframe which includes all the parameters
data <- data.frame(ID = s.PUI$ID,time=s.KSS$ind, KSS=s.KSS$values,PUI=s.PUI$values,
blink.duration = s.blink.duration$values, MSF = s.MSF$MSF, blink.frequency = s.blink.frequency$values)
data$ID <- as.factor(data$ID)
data$time <- as.numeric(data$time)
data$freqxdur <- data$blink.duration * data$blink.frequency
#####
### Now lets see if the blinkduration and PUI are correlated to time.
### In the example below we will take the blink duration. If you want to take the PUI, just change 'blink' to 'PUI'
fitComplex1 <- lmer(PUI ~ 1 + time + MSF + (1|ID) , data=data)
test1 <- drop1(fitComplex1, test="Chi")
test1
### first see if Pr(Chi) is significant. If so, look at the values below AIC. If AIC,time and/or AIC,MSF is/are higher than
AIC,<none>, then
## the fit of a regression line becomes worse if these values are taken out of the equation.
## this means that there is a significant effect of the parameters included (in this case MSF and time) (yeah :D)
### if Pr(Chi) is non-significant in one of the parameters, this specific parameter has to be taken out of the equation this can be
done like this (MSF is taken out):
fitComplex1 <- update(fitComplex1,~.-MSF)
test1 <- drop1(fitComplex, test="Chi")
test1
fitComplex2 <- lmer(blink.duration ~ 1 + time + MSF + (1|ID) , data=data)
test2 <- drop1(fitComplex2, test="Chi")
test2
fitComplex2 <- update(fitComplex2,~.-MSF)
test2 <- drop1(fitComplex2, test="Chi")
test2
fitComplex3 <- lmer(blink.frequency ~ 1 + time + MSF + (1|ID) , data=data)
test3 <- drop1(fitComplex3, test="Chi")
test3
fitComplex3 <- update(fitComplex3,~.-MSF)
test3 <- drop1(fitComplex3, test="Chi")
test3
fitComplex4 <- lmer(KSS~ 1 + time + MSF + (1|ID) , data=data)
test4 <- drop1(fitComplex3, test="Chi")
test4
fitComplex4 <- update(fitComplex4,~.-MSF)
test4 <- drop1(fitComplex4, test="Chi")
test4
fitComplex5 <- lmer(freqxdur~ 1 + time + MSF + (1|ID) , data=data)
test5 <- drop1(fitComplex5, test="Chi")
test5
fitComplex5 <- update(fitComplex5,~.-MSF)
test5 <- drop1(fitComplex5, test="Chi")
test5
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### summarice fitComplex for extra specifications
summary(fitComplex1)
### if it turns out that only one parameter contributes significantly to the results the script below can help visualize this.
### if however, more than one factor contributes, the visualisation will be more complicated. This can be done in another R
script.
### Namely: '7. multiple regression visualize corrected data.R'
### calculate r squared
r21 <- lm(PUI ~ time, data=data)
summary(r21)
r22 <- lm(blink.duration ~ time, data=data)
summary(r22)
r23 <- lm(blink.frequency ~ time, data=data)
summary(r23)
r24 <- lm(KSS ~ time, data=data)
summary(r24)
r25 <- lm(freqxdur ~ time, data=data)
summary(r25)
### now we want to know what the regression line is we want to make. fixef gives us the intercept and the slope of the
regressionline we want to make.
coefs1 <- fixef(fitComplex1)
coefs2 <- fixef(fitComplex2)
coefs3 <- fixef(fitComplex3)
coefs4 <- fixef(fitComplex4)
coefs5 <- fixef(fitComplex5)
### if only time contributes the next part can be used.
### if you want to save the following plot remove the # infront of 'png' and 'dev.off()'.
#png(filename=paste("Pupil unrest vs time", ".png", sep=""), width=800*10, height=600*10,
# units="px", pointsize=0.5, res=600)
plot(PUI ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[1]), col="gold3",
pch=19, xlab="Time(h)", ylab = "Pupil unrest (pix)",
ylim=c(min(PUI)-10,max(PUI)+20), xlim=c(0,10),
main = "Pupil unrest vs time", cex.axis=2, cex.lab=2, cex.main=2.3,cex=3.5)
points(PUI ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[2]), col="blue", pch=19,cex=3.5)
points(PUI ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[3]), col="green", pch=19,cex=3.5)
points(PUI ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[4]), col="red", pch=19,cex=3.5)
points(PUI ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[5]), col="orange", pch=19,cex=3.5)
points(PUI ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[6]), col="brown", pch=19,cex=3.5)
###regressie voor Blink
x <- seq(0,9, by=0.01)
y <- coefs1[1] + coefs1[2]*x
lines(y ~ x, col="red", lwd=2, lty=2,cex=2)
text(2, 43, paste("y = ", round(coefs1[2], digits=2), "*time + ", round(coefs1[1], digits=2), sep=""), cex=2.3)
text(2, 40.5,"p = 0.079",cex=2.3)
text(2, 38, paste("r2 = ", round(summary(r21)$r.squared, digits = 3), sep=""), cex=2.3)
### add a legend
colour <- c("gold3","blue", "green", "red", "orange", "brown")
legend("bottomright", legend=c("s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6"), pch=19, col=colour, title="Legend", cex=2.3)
#dev.off()
#png(filename=paste("Blink duration vs time", ".png", sep=""), width=800*10, height=600*10,
# units="px", pointsize=0.5, res=600)
plot(blink.duration ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[1]), col="gold3",
pch=19, xlab="Time(h)", ylab = "Blink duration (ms)",
ylim=c(min(blink.duration)-10,max(blink.duration)+20), xlim=c(0,10),
main = "Blink duartion vs time", cex.axis=2, cex.lab=2, cex.main=2.3,cex=3.5)
points(blink.duration ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[2]), col="blue", pch=19,cex=3.5)
points(blink.duration ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[3]), col="green", pch=19,cex=3.5)
points(blink.duration ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[4]), col="red", pch=19,cex=3.5)
points(blink.duration ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[5]), col="orange", pch=19,cex=3.5)
points(blink.duration ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[6]), col="brown", pch=19,cex=3.5)
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###regressie voor Blink
x <- seq(0,9, by=0.01)
y <- coefs2[1] + coefs2[2]*x
lines(y ~ x, col="red", lwd=2, lty=2,cex=2)
text(2.5, 150, paste("y = ", round(coefs2[2], digits=2), "*time + ", round(coefs2[1], digits=2), sep=""), cex=2.3)
text(2.5, 145,"p < 0.001",cex=2.3)
text(2.5, 140, paste("r2 = ", round(summary(r22)$r.squared, digits = 3), sep=""), cex=2.3)
### add a legend
colour <- c("gold3","blue", "green", "red", "orange", "brown")
legend("bottomright", legend=c("s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6"), pch=19, col=colour, title="Legend", cex=2.3)
#dev.off()
#png(filename=paste("Blink frequency vs time", ".png", sep=""), width=800*10, height=600*10,
# units="px", pointsize=0.5, res=600)
plot(blink.frequency ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[1]), col="gold3",
pch=19, xlab="Time(h)", ylab = "Blink frequency (blinks/min)",
ylim=c(min(blink.frequency)-10,max(blink.frequency)+20), xlim=c(0,10),
main = "Blink frequency vs time", cex.axis=2, cex.lab=2, cex.main=2.3,cex=3.5)
points(blink.frequency ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[2]), col="blue", pch=19,cex=3.5)
points(blink.frequency ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[3]), col="green", pch=19,cex=3.5)
points(blink.frequency ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[4]), col="red", pch=19,cex=3.5)
points(blink.frequency ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[5]), col="orange", pch=19,cex=3.5)
points(blink.frequency ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[6]), col="brown", pch=19,cex=3.5)
###regressie voor Blink
x <- seq(0,9, by=0.01)
y <- coefs3[1] + coefs3[2]*x
lines(y ~ x, col="red", lwd=2, lty=2,cex=2)
text(2, 43, paste("y = ", round(coefs3[2], digits=2), "*time + ", round(coefs3[1], digits=2), sep=""), cex=2.3)
text(2, 40.5,"p < 0.001",cex=2.3)
text(2, 38, paste("r2 = ", round(summary(r23)$r.squared, digits = 3), sep=""), cex=2.3)
### add a legend
colour <- c("gold3","blue", "green", "red", "orange", "brown")
legend("bottomright", legend=c("s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6"), pch=19, col=colour, title="Legend", cex=2.3)
#dev.off()
#png(filename=paste("Sleepiness vs time", ".png", sep=""), width=800*10, height=600*10,
# units="px", pointsize=0.5, res=600)
plot(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[1]), col="gold3",
pch=19, xlab="Time(h)", ylab = "Seepiness (very awake-very sleepy)",
ylim=c(min(KSS),max(KSS)+5), xlim=c(0,10),
main = "Sleepiness vs time", cex.axis=2, cex.lab=2, cex.main=2.3,cex=3.5)
points(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[2]), col="blue", pch=19,cex=3.5)
points(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[3]), col="green", pch=19,cex=3.5)
points(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[4]), col="red", pch=19,cex=3.5)
points(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[5]), col="orange", pch=19,cex=3.5)
points(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[6]), col="brown", pch=19,cex=3.5)
lines(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[1]), col="gold3", lty=5, cex=3)
lines(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[2]), col="blue", lty=5, cex=3)
lines(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[3]), col="green", lty=5, cex=3)
lines(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[4]), col="red", lty=5, cex=3)
lines(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[5]), col="orange",lty=5, cex=3)
lines(KSS ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[6]), col="brown", lty=3, cex=3)
###regressie voor Blink
x <- seq(0,9, by=0.01)
y <- coefs4[1] + coefs4[2]*x
lines(y ~ x, col="red", lwd=2, lty=2,cex=2)
text(2, 11, paste("y = ", round(coefs4[2], digits=2), "*time + ", round(coefs4[1], digits=2), sep=""), cex=2.3)
text(2, 10.5,"p <0.001",cex=2.3)
text(2, 10, paste("r2 = ", round(summary(r24)$r.squared, digits = 3), sep=""), cex=2.3)
### add a legend
colour <- c("gold3","blue", "green", "red", "orange", "brown")
legend("bottomright", legend=c("s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6"), pch=19, col=colour, title="Legend", cex=2.3)
#dev.off()
#png(filename=paste("Total time closed vs time", ".png", sep=""), width=800*10, height=600*10,
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# units="px", pointsize=0.5, res=600)
plot(freqxdur ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[1]), col="gold3",
pch=19, xlab="Time(h)", ylab = "Time closed (ms/min)",
ylim=c(50,3500), xlim=c(0,10),
main = "Total time closed vs time", cex.axis=2, cex.lab=2, cex.main=2.3,cex=3.5)
points(freqxdur ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[2]), col="blue", pch=19,cex=3.5)
points(freqxdur ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[3]), col="green", pch=19,cex=3.5)
points(freqxdur ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[4]), col="red", pch=19,cex=3.5)
points(freqxdur ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[5]), col="orange", pch=19,cex=3.5)
points(freqxdur ~ time, data=subset(data, ID==unique(data$ID)[6]), col="brown", pch=19,cex=3.5)
###regressie voor Blink
x <- seq(0,9, by=0.01)
y <- coefs5[1] + coefs5[2]*x
lines(y ~ x, col="red", lwd=2, lty=2,cex=2)
text(3, 3500, paste("y = ", round(coefs5[2], digits=2), "*time + ", round(coefs5[1], digits=2), sep=""), cex=2.3)
text(3, 3250, "p < 0.001",cex=2.3)
text(3, 3000, paste("r2 = ", round(summary(r25)$r.squared, digits = 3), sep=""), cex=2.3)
### add a legend
colour <- c("gold3","blue", "green", "red", "orange", "brown")
legend("bottomright", legend=c("s1", "s2", "s3", "s4", "s5", "s6"), pch=19, col=colour, title="Legend", cex=2.3)
#dev.off()

38

7.3 Bijlage 4: KSS
7.3.1

KSS met gedefinieerde intermediair

KSS
Geef aan welke van de onderstaande uitspraken het best je gevoel van moehied beschrijft
tijdens de afgelopen 5 minuten.
1. Extreme alert
2. Zeer alert
3. Enigsinds alert
4. Niet alert, niet slaperig
5. Enige tekenen van slaperigheid
6. Slaperig, maar geen moeite om wakker te blijven
7. Slaperig, enige moeite om wakker te blijven
8. Zeer slaperig, het is moeilijk om wakker te blijven, vechtend tegen slaap
9. Extreem slaperig, kan niet wakker blijven

7.3.2 KSS zonder gedefinieerde intermediair
Geef door het omcirkelen van een cijfertje op onderstaande lijst aan hoe slaperig of
alert U zich de afgelopen 10 minuten hebt gevoeld. Gebruik ook de cijfers tussen de
beschrijvingen in.
heel alert
alert, normaal niveau
niet alert, niet slaperig
slaperig, maar geen moeite om wakker te blijven
erg slaperig, grote moeite om wakker te blijven, vecht tegen de slaap
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7.4 Bijlage 5: Munich chronotype questionnaire
Vraagnummer
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6

Vraag 7
Vraag 8
Vraag 8b
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11
Vraag 12
Vraag 13
Vraag 14
Vraag 15

Vraag 16

Vraag 17
Vraag 18
Vraag 19
Vraag 20
Vraag 21
Vraag 22
Vraag 23

Vraag 24

Vraag 25

Vraag 26
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Vraag
Wat is je naam?
Wat is je geboortedatum?
Geslacht
Gewicht
Lengte
Hoeveel dagen per week werk/studeer je?
Over de afgelopen 4 weken. Vakanties niet
meegerekend.
Heb je de laatste drie maanden in ploegendienst
gewerkt?
Rook je?
Indien bij 8 ja, dan hoeveel sigaretten rook je per
dag?
Op werkdagen ga ik naar bed om:
Op werkdagen besluit ik om … uur te gaan slapen.
(Doe ik mijn ogen dicht)
Op werkdagen heb ik … minuten nodig om in slaap
te vallen.
Op werkdagen word ik wakker om …
Ik word dan wakker…
Op werkdagen duurt het na het opstaan nog …
minuten voordat ik mij helemaal wakker voel.
Als ik de kwaliteit van mijn nachtrust op werkdagen
een cijfer zou moeten geven dan geef ik een:
Hoeveel tijd breng je gemiddeld op werkdagen
buiten door per dag? Bij daglicht, niet onder het
dak)
Op vrije dagen ga ik naar bed om …
Op vrije dagen besluit ik om … uur te gaan slapen.
Op vrije dagen heb ik … minuten nodig om in slaap
te vallen.
Op vrije dagen wordt ik wakker om …
Ik word dan waker
Op vrije dagen duurt het na het opstaan nog …
minuten voordat ik mij helemaal wakker voel.
Als ik de kwaliteit van mijn nachtrust op vrije dagen
een cijfer zou moeten geven dan geef ik een:
Hoeveel tijd breng je gemiddeld op vrije dagen
buiten door per dag? Bij daglicht, niet onder het
dak)
Op welk tijdstip zou u het liefst gaan slapen, als u
volledig vrij was in uw dagindeling en u zich
uitsluitend hoefde te richten op uw eigen gevoel?
Op welk tijdstip zou het liefst wakker worden, als u
volledig vrij was in uw dagindeling en u zich
uitsluitend hoefde te richten op uw eigen gevoel?

Mogelijke antwoorden
Voor en achternaam
dd-mm-jjjj
Man=0, vrouw=1
In kilogram
In centimeter
Meerkeuze: 1-7

Nee = 0, ja = 1
Nee = 0, ja = 1

0 = zonder wekker, 1 = met wekker

1-2 = slecht, 3-4 = matig, 5-6 =
voldoende, 7-8 = goed, 9-10 =
uitstekend

0 = zonder wekker, 1 = met wekker

1-2 = slecht, 3-4 = matig, 5-6 =
voldoende, 7-8 = goed, 9-10 =
uitstekend

