
“Optische passage” of “absorptiespectrum”

De verdeling van het zonnespectrum is bij velen bekend: UV licht, 

zichtbaar licht en infrarood licht. Minder bekend is de interval tussen 

600 en 1100 nanometer (nm), een zeer bijzonder deel van het zonlicht 

en ook wel aangeduid als “optische passage”, “geneeskrachtig 

spectrum” en “absorptie spectrum”. De lichtenergie tussen deze 

golflengtes kan namelijk zonder enkel obstakel de huid diep 

penetreren. 

Omdat dit gedeelte zowel in het zichtbare als het infrarood spectrum 

valt, wordt dit in literatuur vaak weergegeven als ‘rood licht spectrum” 

en het “NIR spectrum” (Near Infra Red). De overige lichtstralen 

zullen niet in de huid doordringen omdat ze worden tegengehouden 

door a.o. melanine, en bloedhemoglobine. 

Het infrarood (vooral lange stralen vanaf 1400 nm) worden in zijn 

geheel door het aanwezige water in de huid opgenomen, waardoor 

het intercellulaire water wordt verwarmd. Dit veroorzaakt de warmte 

sensatie die u voelt als u zich in de zon begeeft. Deze verwarming 

beschermt ons tegen potentiële gevaren die de zon kan aanrichten. 

Deze schade kan veroorzaakt worden door stralen korter dan 600 nm 

of langer dan 1100 nm, dus stralen buiten het absorptiespectrum. 

D e  b lootst e l l i ng  a a n  D e  zon  h e e f t  e e n  g en e es kr acht i g e  i nv lo eD 

op  D e  g ezonDh e i D .  D e  h e l e  D ag “  b a kken ”  i n  D e  zon  i s  sch a D e l i j k 

voor D e  h u i D  i n D i e n  D ez e  on b esch ermD i s ,  m a a r  a n D erz i j Ds  ka n  e en 

l a ngDu r i g  ver b l i j f  i n  D e  zon  extr e em  g ezonD z i j n .  om D e  pos i t i e v e 

u i twer k i ng  va n  h et  n atu u r l i j k e  e n  ku n stm at i g e  zon l i cht  b e t e r  t e 

ku n n en  b eg r i j p en  moet en  w i j  on s  e e rst  focuss en  op  e en  s p ec i f i e k 

g eD e e lt e  va n  h e t  zon n es p ectrum .  i e ts  wa a ra a n ,  t en  on r echt e ,  nog 

m a a r  we i n i g  pu b l i c i t e i t  i s  g eschon ken . 

het “absorptiespectrum” van zonl icht
Door :  b r a n ko m i t rov i c
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Het grote geheim van...



Het omzettingsmechanisme van het licht naar 

biochemische energie

Recente studies hebben meer duidelijkheid gegeven over het 

geheim van omzetting van licht naar biochemische energie welke in 

de mitochondriën (de energiecentrales van de cel) plaatsvindt. Dit 

mechanisme lijkt op fotosynthese bij planten en is een zeer complex 

proces met productie van ATP als eindresultaat. ATP is de basale 

lichaamsenergie en is verantwoordelijk voor de celstofwisseling 

en een goede celfunctie. Het complekse mechanisme bevat o.a. 

een zogenaamde “protonpomp “, de laatste in de serie van drie 

“pompen”. Deze zorgt voor de opname van ca. 50% van de totale 

beschikbare energie van het licht. Deze pomp functioneert alleen 

onder het licht van een golflengte tussen 600 nm - 1100 nm.  ofwel 

het absorptiespectrum.

Evolutietheorie

Zeer opvallend zijn de genen van de protonpomp. Deze genen 

hebben een langere historie dan het bloed. De protonpomp is 

afkomstig van zeer oude bacteriën, welke van de zon leefden en 

medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van mitochondriën. 

Het bloed evolueerde en ontwikkelde zich op  een dusdanige 

manier dat het 600 – 1100 nm spectrum doorlaatbaar is en dus 

zo de mitochondriën kan bereiken, in tegenstelling tot UV en 

infrarood, dat wordt gefilterd. Deze oudste bacteriën hebben directe 

afstammelingen in de vorm van “purple” bacteriën welke nog steeds 

leven en een zeer vergelijkbare protonpomp gebruiken.

Het blijkt dat de bacteriën als allereerste levende organismes op 

aarde dit specifieke zonnespectrum gebruikten als energiebron 

wat tot verdere evolutie heeft geleid. Tussen de periode van het 

begin van het leven op aarde tot nu, hebben veel veranderingen  

plaatsgevonden. Vele micro-organismen zijn geëvolueerd tot 

complexe levensvormen, maar het energie omzettingsmechanisme 

onder invloed van dit specifieke spectrum blijkt door miljoenen jaren 

intact te zijn gebleven en zijn zelfs bij de hedendaagse mens nog 

volop actief. 

Belangen van het absorbtiespectrum

De lijst van de positieve effecten van het licht in de interval 600-1100 

nm. is lang. Dit lichtspectrum heeft op veel aspecten een positieve 

invloed. Bevordering van weefselregeneratie, een antiontsteking- 

en antioedeem werking en een analgetisch (pijnstillend) effect,  zijn 

enkele belangrijke voorbeelden. Ook ontstoken tandwortels, rug,-

en hoofdpijn, pees,- spier-en botklachten, ernstige wonden,... zijn 

uitstekend te behandelen met dit wonderlijke licht. Het is een logisch 

gegeven dat, als iets gedurende miljoenen jaren van evolutie nog 

steeds in zijn min of meer oorspronkelijke vorm bestaat, daarmee zijn 

nut bewijst. De Amerikaanse NASA is na een reeks onderzoeken tot 

dezelfde conclusies gekomen. Als gevolg daarvan zijn astronauten, 

onderzeeërpersoneel en US elite legertroepen in hun missies voor 

noodgevallen uitgerust met speciale LED apparaten die voorzien in 

dit licht. Ook in de schoonheidswereld zijn er nieuwe perspectieven 

op gebied van totale huidverbetering, huidverjonging en lifting. Door 

juist gebruik van apparatuur met licht afkomstig van het absorptie 

spectrum (LED en Softlaser) worden de grenzen verruimd en  kan nu 

daadwerkelijk  aan huidverbetering  worden gedaan.

LED’s en SOFTLASERS

Deze kunstmatige lichtapparatuur heeft een groot voordeel ten 

opzichte van de zon. Men kan zonder zich bloot te stellen aan 

de scherpe UV straling profiteren van dit geneeskrachtige en 

revitaliserende licht. Ook de “warme” langgolvige infrarood stralen 

welke de huid kunnen uitdrogen komen hier niet aan te pas.

Deze apparatuur maakt enorme verbeteringen door en vindt telkens 

weer nieuwe toepassingen die gepaard gaan met de laatste 

technologische ontwikkelingen.

Er zijn nieuwe generaties LED,- en Laserdiodes met meer kracht 

ontwikkeld. Zij werken efficiënter en geven betere resultaten dan 

oude apparatuur. Echter, de LED schermen hebben niet de kracht 

van gebundeld laserlicht en daardoor mist LED licht de dieptewerking 

dat laserlicht wel bereikt. Anderzijds, niet elke softlaser of LLLT laser 

(Low Level Laser Therapie) heeft dezelfde werking. Er zijn juist vele 

onderscheidingspunten die van belang zijn bij  aankoop van een 

laser:

• Golflengte: De golflengte is belangrijk, gezien deze in grote 

mate het actiegebied van de laser bepaald. Bijvoorbeeld, de 905nm 

( NIR spectrum) werkt veel dieper dan het rode spectrum of licht 

grenzende hieraan. Daarom kan deze laser niet alleen gezichtshuid 

verstevigen en liften, maar kan dit ook bereiken bij dikker weefsel 

als benen en billen. Ook kan in grote mate cellulitereductie,-en 

verbetering behaald worden, gezien het feit dat het licht van deze 

golflengte aanzienlijk door vetweefsel opgenomen kan worden. 

• Sterkte en frequentie:  Andere belangrijke lasereigenschappen 

zijn de sterkte en de frequentie van de diodes. Ook deze parameters 

bepalen direct de penetratiediepte, ofwel de energieoverdracht in 

de diepere huidlagen.

LED schermen winnen enorm aan populariteit, vooral wegens goede 

resultaten en lage arbeidsintensiteit. Ook hier is  voorzichtigheid 

geboden. Bijvoorbeeld, sommige LED schermen hebben o.a. ook 

geel en blauw licht. Dit licht valt buiten het absorptiespectrum maar 

kan toch nuttig zijn indien men verstandig en strikt gedoseerd te 
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werk gaat. Een overdosis van dit licht kan in de huid leiden tot 

overmatig vrijkomen van zuurstof uit oxyhemoglobine, oxidatie, met 

als gevolg het ontstaan van vrije radicalen. In dit geval vindt eerder 

huidveroudering  plaats dan verjonging. 

De LED,-en softlaserapparatuur is niet invasief, a-thermisch, 

makkelijk in gebruik en praktisch zonder contra-indicaties. Ze 

kunnen zelfstandig worden gebruikt of in combinatie met andere 

lasers of IPL’s. Deze behandelingen zijn in feite synergetisch met alle 

cosmetische technieken en methodes. Een bijzondere toepassing 

is PHOTOPORATIE waarbij, door pulserende lichtemissie, 

hoogwaardige cosmetische ingrediënten diep ingesluisd kunnen 

worden, mits de cosmeticamoleculen klein genoeg zijn om door het 

huidmembraan te kunnen dringen. 

Dosering 

De mate van doseren is een verhaal apart. De meest voorkomende 

oorzaak van onvoldoende resultaten met LED’s of softlaser 

behandelingen is onvoldoende kracht. Meerdere onderzoekers 

beweren echter, dat te veel licht de positieve processen kan 

inhiberen ( afremmen). Het antwoord is simpel: het licht moet op 

de juiste manier gedoseerd worden. De algemene regel is: met 

een lagere dosis beginnen en deze stapsgewijs verhogen, rekening 

houdende met voldoende hersteltijd. Door elke keer de lichtprikkel 

te verhogen zal het lichtomzettingsmechanisme in de mitochondriën 

actiever worden en in staat zijn steeds meer energie te verwerken 

met als gevolg een beter eindresultaat. 

Even belangrijk voor een succesvolle LED/laserkuur is de keuze en 

combinatie van diverse golflengtes. Uit de praktijk blijkt dat een 

kuur bestaande uit de juiste combinatie van het licht met meerdere 

golflengtes en de juiste dosering hiervan, fantastische resultaten 

kan opleveren. Bijvoorbeeld door een combinatie van golflengtes uit 

zowel het zichtbare als het infrarood spectrum. (NIR)

Voor verdere evaluatie van dit interessante en belangrijke thema is 

meer tijd en uitleg een vereiste.




