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Het stijgende aanbod van infrarode warmtecabines op de saunamarkt heeft de laaste jaren zelfs in 

vakkringen tot aanzienlijke onzekerheid geleid. Oorzaken daarvoor zijn o.a., dat discussies vaak niet 

met toereikende vakkennis gevoerd worden en begrippen en natuurkundige/fysische grondlagen 

willekeurig toegepast worden. Maar het is een fundamentele vergissing te geloven, deze te kunnen 

negeren resp. tot een "beperkte kennis" te vereenvoudigen; een voorbeeld daarvan is, in bv. de reclame 

van menig aanbieder, de dieptewerking van warmtecabines. Zoals altijd in de techniek geldt en 

daarmee ook in de saunabranche en alles wat daarmee in verbinding staat, moet de naleving van de 

wetenschappelijke basis voorwaarde voor elke discussie zijn. Zonder twijfel was het in het begin van 

de "saunabeweging" nog relatief eenvoudig je aan het Finse voorbeeld te oriënteren; maar met de 

uitbreiding van de markt moeten er nu deugdelijke en controleerbare richtlijnen opgesteld worden. 

Zoals je van elke expert een bepaalde vakkennis verwacht, zo moet dit ook, inzake de grondslag van 

de warmtestraling, gelden op het sauna- en warmtecabinegebied. 

 

 

Elke saunabezoeker heeft al eens beleefd hoe hij, bij het betreden van de saunaruimte, ontvangen werd 

door de behaaglijke warmte. We kunnen hier van "voelbare warmte" spreken. Ze berust aan de éne 

kant op de overdraging van  warmteenergie door de verwarmde lucht. Dit is het zogenaamde 

konvektieve warmtetransport, die van de temperatuur en de saunaluchtvochtigheid afhankelijk is. Aan 

de andere kant vindt de warmteopname plaats door de straling van de wanden en in beperkte mate van 

de saunaoven. Uit ervaring blijkt dat de sauna hiervoor twee uur voorverwarmd moet worden. Zo veel 

tijd heeft het hout nodig om genoeg warmte voor voldoende straling op te nemen. De warmtestraling 

vindt volgens eigen wetten plaats, waarover nu zal worden gesproken. 

 

 
 
Warmtestraling- Een deelbereik van het elekromagnetische spektrum 
In het elektromagnetische spektrum worden stralen, die als gemeenschappelijk gegeven 

elektromagnetische eigenschappen bezitten, volgens hun golflengte in een bepaalde volgorde 

samengevoegd. Het elektromagnetische spektrum loopt van de kosmische stralen en de gammastralen 

via het optische bereik en de hoogfrequenz- en nieuwsberichtgolven uiteindelijk tot het net- en 

gelijkstroom.  

 

 

De infrarode stralen, vereenvoudigd ook wel warmtestralen genoemd, zijn naast het zichtbare licht, 

slechts een smalle band in het eletromagnetische spektrum. Aan het andere eind van het licht 

rangschikt zich de ultraviolette band, met het A-, B- en C bereik. Ook bij de infrarode stralen 

onderscheidt men een A-, B- en C aandeel. 

 

 
 
 



 
De energiewaarde van elektromagnetische stralen 
Natuurkundig gezien transporteert elke straal, zo ook het licht en de aangrenzende gebieden ultraviolet 

en infrarood, een bepaalde hoeveelheid energie. Röntgenstralen zijn bv. energierijker als licht en licht 

wederom draagt weer meer energie in zich als infrarood. Dit zegt de Planckse Wet, die samengevat 

wordt in de volgende formule: 

 
In deze formule betekent: 
E = de energie van een door haar golflengte bepaalde straling 
C = de konstante van lichtsnelheid 
h = het Planckse werkingsquant, een konstante 
  = de golflengte 
  = de frequentie 

 

Wanneer in deze formule een korte golflengte wordt ingevuld dan zal E een hoge waarde krijgen, wat 

betekent dat deze elektromagnetische golf veel energie transporteert. Zichtbaar licht en daar bovenuit 

UV stralen hebben een hogere energiewaarde als het infrarode gebied. 

 

Dat lijkt op het eerste gezicht paradoxaal, omdat de warmtestraling op de huid voelbaar is; maar UV 

licht en ook zichtbaar licht zijn door een hogere energiewaarde in staat, bepaalde fotochemische 

processen in de natuur op gang te brengen, bv. de synthese van vitamine D of het zwart worden van 

een fotografische plaat, terwijl infrarode stralen alleen maar tot verwarming van een lichaam leiden. 

Haar energie volstaat alleen maar om de eigenbeweging van de molekulen van een stof te versterken, 

waarmee een stijging van temperatuur verbonden is. Daarom worden infrarode stralen ook wel 

warmtestralen genoemd.  

 

De relatie van de golflengte tot de temperatuur van de warmtebron. 
 

De belangrijkste warmtebron voor al het leven op aarde is de zon. In onze omgeving spelen echter, 

omdat ze warmte uitstralen, elektrische warmtestralers, gloeilampen, kachels, en eigenlijk elke bron 

van warmte een levensbelangrijke funktie. Door spektrometrische metingen weet men dat, bij 

verschillende warmtebronnen de spektrale verdeling van de stralen, afhankelijk is van hun 

temperatuur.  

 

Dit veronderstelt de Wiense  Verschuivingswet.  

Zwarte lichamen en hiermee gelijkgesteld ook warmtebronnen zenden bij dalende temperatuur stralen 

met grotere golflengten, hoofdzakelijk Infrarood C, uit. Aan de hand van de Wiense formule kun je op 

eenvoudige wijze deze samenhang laten zien. Je kunt dan gemakkelijk uitrekenen, dat bij een 

verwarmingsspiraal met een temperatuur van 2880 K de maximale golflengte  

1 Mikrometer is. 

 

De mens is ook een stralingsbron met een temperatuur van 36-37 C. De lichaamsstraling ligt in het 

langegolven bereik bij de 9,3 Mikrometer. Ga je uit van een saunawand van 100 C, dan ligt de 

golflengte in het bereik van de 7,7 Mikrometer en tevens in het infrarode C bereik. (De infrarode C 

straling loopt van 3-1.000 Mikrometer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



De relatie van de intensiteit van de straling tot de temperatuur van de 
stralingsbron 
In de vorige alinea werd de relatie van de golflengte tot de temperatuur van de warmtebron aangeduid. 

Nu moet nog de samenhang van de temperatuur van de warmtebron en de stralingsintensiteit 

besproken worden. Hierover zegt de Stefan-Boltzmannse wet, dat de intensiteit van de totale straling 

(E.g.) zich proportioneel tot de vierde macht van de absolute temperatuur van de warmtebron 

verhoudt.  

 

Je kunt dus samenvatten dat, hoe hoger de temperatuur van een stralingsbron is, des te groter de 

intensiteit van de totale straling wordt. Daardoor zullen ook kortgolvige stralingen zich door een hoge 

stralingsintensiteit onderscheiden.  

 

Zoals onlangs door metingen van Piazena en Meffert bewezen is, ligt de straling van saunawanden 

bijna uitsluitend in het infrarode C bereik. Bij de beoordeling van infrarode warmtecabines komt het 

op de temperatuur van de stralingsbron aan en of deze zijn/haar stralen ongefilterd uitzendt. Hierover 

zou je preciese informatie van de fabrikant verwachten. Ettelijke leveranciers van infrarode 

warmtecabines  spreken alleen maar in het algemeen over de dieptewarmte, zonder het preciese 

stralingsbereik te definiëren. Dit leidt alleen maar tot onzekerheid. Tot dusver heben metingen 

aangetoond, dat de straler van de meeste warmtecabines alleen in het infrarode B- en C bereik stralen; 

de in het infrarode A bereik vallende deel, kan verwaarloosd worden. Het grote verschil met de sauna, 

is weliswaar dat de wanden van warmtecabines maar beperkt warm worden en de "geometrische" 

vorm van de straler er voor zorgt, dat slechts een deel van het lichaam verwarmd wordt. Daarom wordt 

het effekt van de "rondom warmte" van de sauna maar voor een beperkt deel bereikt. Dit is duidelijk 

een nadeel. 

 

 

De relatie van de verwarming tot de optische eigenschappen van de 
lichaamsoppervlakte 
Terwijl ons tot nu toe alleen de fysische kanten van de warmteinwerking, aldus de bestralingsbron 

interesseerde, zal nu ook de betekenis van de huid als grensvlak voor het binnendringen van 

warmtestralen worden besproken. Er mee rekening houdende, dat de huid is opgebouwd uit het 

epidermis (opperhuid) en het corium (leerhuid), waar de subcutis (onderhuid) zich weer op aansluit. In 

doorsnee kun je uitgaan van een laagdikte van 1 tot 4 mm.  

 

 

Vooropgesteld dat, voor de opname van warmte de huid poreus is en daardoor de infrarode stralen  

kan opnemen. De afloop van de stralingsopname volgt de wetten van de reflexie, absorptie en 

transmissie. Hij is van de optische eigenschappen van de huid en deels ook van de laagdikte 

afhankelijk.  

 

Als eerste kun je vaststellen, dat bij het neerkomen van de stralen op de lichaamsoppervlakte slechts 

een deel van de energie binnendringt, de rest wordt weer terug gekaatst. Dit proces noemt men 

reflexie; ze is afhankelijk van de golflengte van de stralen. Door stralingsmetingen weet men, dat ong. 

50 % van de infrarode A stralen gereflekteerd wordt, terwijl bij de infrarode B- en C stralen dit 

aandeel minder als 5 % bedraagt. Hier is als eerste een hoge energieopname te verwachten. De 

infrarodestraling van de sauna heeft daarom primair een grote opname van wamte in de huid tot 

gevolg. Na het binnendringen van de stralen, ook wel penetratie genoemd, wordt hun energie in 

verschillende mate geabsorbeerd. Men beschrijft absorptie als, de omzetting van de opgenomen 

energie in een medium. In geval van infrarode stralen spoort de energie, bij het raken van de 

molekulen van het medium, deze tot vermeerderde beweging aan, wat verbonden is met warmte. 

De absorptie van stralen hangt nu van de absorptiecoëfficiënt van het medium, aldus van de huid af en 

lijkt op grond van het relatief hoge wateraandeel van de huid (60-70%) op dat van water.  

 

 

 

 



Met toenemende golflengte wordt ook de absorptie groter, waarbij topwaarden voor de absorptie in 

water bij golflengten om de 1,6; 2,7 en 6 Mikrometer liggen. Dit betekent, dat infrarood A slechts 

gering in de epidermis geabsorbeerd wordt en tot in de subcutis doordringen kan, terwijl de 

stralingsenergie van infrarood B en C al in de bovenste huidlaag in warmte omgezet wordt en dan 

secundair, hoofdzakelijk door konduktie, aan de diepere huidlagen en de onderhuid doorgegeven 

wordt en uiteindelijk met het bloed afgevoerd wordt.  

 

De absorptie verklaart dus, waarom de epidermis door infrarode A stralen minder belast wordt als door  

infrarode B- en C stralen.  

 

Vindt er geen volledige absorptie plaats, dan doordríngt de straling het medium (transmissie). 

Infrarood kenmerkt zich door een hoge penetratie en kan daardoor in de diepere huidlagen tot de 

onderhuid, dus tot ca. 5 tot 8 mm doordringen. Men zegt, dat absorptie en penetratie zich wederzijds 

verhouden. Wanneer sommige fabrikanten van infrarode warmtecabines spreken van penetratiedieptes 

van meerdere millimeters, is dat niet juist, tenzij de gebruikte straler infrarood met hoofdzakelijk 

aandeel A uitstraalt.Terwijl in het korte golven bereik van het infrarode spektrum de penetratie groot 

is, is de absorptie relatief gering. Dit verklaart nu ook waarom we alleen voor het infrarode A bereik 

de benaming dieptewerking kunnen laten gelden. Het is misleidend, wanneer men over 

diepteverwarming spreekt, zonder de golflengte van de stralen aan te geven. De penetratiediepte van 

een straal wordt overigens met een waarde, waarbij 95 % van de binnengedrongen energie 

geabsorbeerd is, aangegeven. Aangezien infrarode B- en C stralen al in de bovenste huidlaag in een 

diepte van 0,1-0,5 mm (opgevangen) geabsorbeerd worden, kan het hier tot een zeer sterke 

verwarming komen.  

 

De begrenzing van de warmtebestraling van de lichaamsoppervlakte door de 
warmtepijn 
Zoals hierboven kon worden aangetoond, leidt de hoge absorptie van infrarode B- en C stralen in het 

epidermis tot snelle verwarming en bij overeenkomstige bestralingssterkte tot pijnlijke waarnemingen. 

Bij huidtemperaturen van 43 tot 47 C worden de pijnreceptoren, die in het onderste epidermis en de 

leerhuid liggen geprikkeld, wat het snel wegtrekken van de warmtebron tot gevolg heeft. Het is dus de 

warmtepijn, die tot onderbreking van de bestraling leidt. In de praktijk betekent dit dat, in tegenstelling 

tot de infrarode B- en C stralers, bij infrarode A stralers, omdat haar energie zich tot in de diepere 

weefsellagen verdeelt, deze warmtepijn niet optreedt.  

 

Deze bijzonderheid kan in de geneeskunde gewenst zijn, maar ze verbergt ook het gevaar in zich van 

plaatselijke weefselbeschadingen ten gevolge van oververhitting en een te grote warmte opname voor 

het totale organisme. Door de verdeling van de tot op 1 mm diepte geabsorbeerde warmte en haar 

afvoer met het bloed, kan onopgemerkt relatief veel warmte opgenomen worden, wat tot een stijging 

van lichaamstemperatuur  leidt. Bij bepaalde ziekteprocessen kan dit gerechtvaardigd zijn, uit 

therapeutische overwegingen wil men daar een in de diepte gaande verwarming van het weefsel. Maar 

het moet wel duidelijk zijn, dat het hierbij om een therapie gaat die geneeskundige controle verlangt, 

waar al reeds in de geneesmiddelen richtlijnen rekening mee is gehouden.  

 

Aan de andere kant is in de sauna de soms voelbare verhitting van de huid juist gewenst, omdat ze erg 

tot het welbehagen van het saunabezoek bijdraagt. Ter afsluiting is nog naar voren te brengen, dat de 

sauna met haar speciale klimaat voor de saunagast optimaal is. Warmtebronnen met dieptewerking 

moeten de geneeskunde voorbehouden blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alhoewel dus de fysische wettelijkheid op het gebied van de infrarode stralen sinds lange tijd bekend 

is, blijken er in de omzetting in de praktijk en haar toepassing op mensen nog behoorlijke problemen 

te zijn. Zo bestaat er een dringende onderzoeksbehoefte o.a. omtrent de expositievoorwaarden, maar 

ook met betrekking tot de fysiologische omzetting van warmteenergie in de lichaamsoppervlakte. 

 

Uit de toekomst moet nog blijken, of infrarode warmtecabines met een - voor zover tot nu toe bekend 

is- met de sauna vergelijkbaar stralenspektrum,  in bepaalde huiselijke ruimten een alternatieve vorm 

van verwarming kunnen zijn, zonder echter het saunabad ooit te kunnen vervangen. 

 

 

 

 

 

 
 


