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Terahertz-straling
Meer dan een mooie belofte

Jos Corver, Henk van der Linden, Paul Planken en Eric le Gras

Terahertz-straling gaat dwars door een groot aantal stoffen. Dat maakt dit type straling geschikt 
voor de detectie van bijvoorbeeld explosieven, het op afstand bepalen van de samenstelling van 
gaswolken of kwaliteitscontroles van voedingsmiddelen of medicijnen zonder de verpakking te 
beschadigen. Terahertz-straling vindt ruime toepassing in de astronomie en de kennis die daar is 
opgebouwd, is bruikbaar op aarde. Maar de contacten zijn nog pril: “Ruimtevaart was voor ons 
iets heel exotisch.”

Herschel, ESA's infrarood observatorium, werd gelanceerd op 14 mei 2009. Omdat infrarood straling 
diep kan doordringen in regio's waar stervorming plaatsvindt, zal Herschel ons een ongekende blik 
in het heelal gunnen. [Beeld: ESA]

Overgenomen uit ‘Ruimtevaart’, het tijdschrift van de 
Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
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Afbeelding van een boomblad op basis van looptijdverschilen bij 
1,552 Terahertz. Het stukje dubbelzijdig plakband is hier veel duide-
lijker te zien. [Beeld: Paul Panken, TU Delft]

Afbeelding van een boomblad op basis van amplitudeverschil-
len bij 1,552 Terahertz. In de bovenste helft van het blad is heel 
vaag de contour van een stukje dubbelzijdig plakband te zien. 
[Beeld: Paul Planken, TU Delft]

Bezien vanuit menselijk standpunt 
ligt het Terahertz-stralingsgebied aan 
de verre kant van het infrarood. Het 
is een stralingstype dat diep in een 
groot aantal stoffen kan doordrin-
gen en eigenlijk alleen door metalen 
en water wordt tegengehouden. 
Terahertz-straling veroorzaakt in te-
genstelling tot röntgenstraling geen 
schade. Dat maakt Terahertz-straling 
uniek en bovendien praktisch bruik-
baar. Verf, gaswolken, kleding en nog 
veel meer, je kunt er dwars doorheen 
kijken met Terahertz-straling.
In feite is er niets nieuws onder de 
zon, vertelt Paul Planken, die aan de 
TU Delft Antoni van Leeuwenhoek 
hoogleraar is en zich speciaal richt 
op Terahertz-straling: “In de jaren 
zeventig zijn er in Duitsland al af-
beeldingen met Terahertz-straling 
gemaakt, maar daarmee is toen 
weinig gedaan. Later zijn grote be-
drijven als het Amerikaanse AT&T 
geïnteresseerd geraakt en die pakten 
het onderzoek serieus aan.”
Terahertz heeft momentum ge-
kregen door de ontwikkeling van 
nieuwe bronnen en detectoren en 
wat daarnaast hielp, zegt Planken, 
is een verandering in naamgeving: 
“We spraken vroeger over straling 

Terahertz-platform TEOS brengt
kennis en markt bij elkaar

TEOS, de afkorting staat voor Terahertz Electronic Optical Systems, is 
een Nederlands platform dat instellingen die kennis over Terahertz in huis 
hebben, koppelt aan marktpartijen. De leden van TEOS houden elkaar 
op de hoogte van de vragen uit de markt en geven op die manier mede 
richting aan het onderzoek.
TEOS is geen praatclub, zegt hoogleraar Paul Planken: “Het gaat om 
concrete projecten, waar we als onderzoekers aan kunnen bijdragen.” De 
inbreng vanuit de ruimtevaart komt onder andere van SRON. Henk van der 
Linden van die organisatie is blij met het platform, dat tot stand kwam op 
initiatief van TNO, TU Delft en SRON: “TEOS is een loket voor bedrijven 
die belangstelling hebben voor Terahertz en voor ons een manier om 
met die bedrijven in contact te komen.” Ook Jos Corver van IMA Edwards 
ziet het nut van TEOS: “Ik praat vaak met R&D-medewerkers van grote 
bedrijven en hoor waaraan zij behoefte hebben. Hun vragen geef ik door 
aan het platform en de onderzoeksinstituten kunnen daar dan weer mee 
verder.”

in het verre infrarood-gebied. Die 
naam had een oubollig imago, maar 
sinds we over Terahertz spreken gaat 
het beter. Die naam is kennelijk wel 
sexy.”

Far Infrared
In de ruimtevaart spreken technici 
en onderzoekers nog wel over stra-

ling in het verre infrarood of, in 
het Engels, ‘the Far Infrared’. ESA 
bracht onlangs een wetenschappe-
lijke onderzoekssatelliet in de ruimte 
met de naam Herschel. Een van de 
instrumenten aan boord, HIFI, is 
gerealiseerd door de Nederlandse 
ruimtevaartorganisatie SRON. HIFI 
staat voor ‘Heterodyne Instrument 
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Terahertz-opnamen van een gat in piepschuim, gevuld met een 
kleine hoeveelheid methylfluoride (CH3F). Duidelijk is te zien hoe 
de methylfluoride zich heel langzaam in het piepschuim verspreidt. 
[Beeld: Paul Planken, TU Delft]

door de patiënt zo nauwkeurig mo-
gelijk in kaart brengen. Terahertz-
technologie kan door de verpakking 
heen tot in het medicijn zelf kijken 
en is daarvoor dus zeer geschikt.” 
IMA Edwards heeft al een patent op 
zo’n inspectiesysteem genomen.
Terahertz draagt ook op een an-
dere manier bij aan de kwaliteit 
van geneesmiddelen. Tijdens het 
vriesdrogen vouwen de moleculen 
van de werkzame stof zich samen 
en bij opnieuw toevoegen van wa-
ter kunnen die moleculen zich, al 
naar gelang de omstandigheden, 
op verschillende manieren weer 
ontvouwen. Corver: “Dat kan de 
werking beïnvloeden en daar wil de 
industrie alles over weten. Inspectie 
met Terahertz-straling is daar waar-
schijnlijk uitermate geschikt voor.” 
Diezelfde straling bekort bovendien 
de lange procedure die nodig is 
om een medicijn goedgekeurd te 
krijgen: “De overheid vindt voortdu-
rende kwaliteitsbewaking van groot 
belang. Als die gegarandeerd is, kan 
een medicijn eerder de markt op. En 
dan biedt Terahertz perspectief.”

Bronnen en detectoren
Planken, Van der Linden en Corver 
zetten vervolgens de mogelijkhe-
den van Terahertz-technologie op 
een rijtje. Planken: “Maar eerst wil 
ik onderscheid maken tussen twee 
manieren van gebruik. Je hebt tech-
nieken waarmee je een afbeelding 

Deze grafiek toont de absorptiespectra van Terahertz voor twee 
verschillende 'vouwvormen' van gevriesdroogd Mannitol. De 
verschillen tussen beide spectra zijn duidelijk waarneembaar.  
[Beeld: Jos Corver, IMA Edwards]

for the Far Infrared’. HIFI gaat in het 
heelal op zoek naar water en naar 
sporen van de vroegste geschiedenis 
van het heelal. Terahertz-straling is 
daarvoor bijzonder geschikt, omdat 
deze straling informatie geeft over 
veel karakteristieke verschijnselen 
die zich in die periode hebben af-
gespeeld, zoals de vorming van de 
eerste sterrenstelsels. Met heel ge-
voelige detectoren kan HIFI signalen 
opvangen die afkomstig zijn van de 
begintijd van het heelal.
De kennis die in het wetenschap-
pelijk ruimtevaartonderzoek is 
opgebouwd, staat mede aan de 
basis van de recente opleving van de 
belangstelling voor Terahertz, zegt 
Henk van der Linden, die bij SRON 
verantwoordelijk is voor de Enginee-
ring Divisie en tevens de technologie 
transfer in zijn takenpakket heeft: 
“In de ruimtevaart zoek je het beste 
van het beste op het gebied van 
nauwkeurigheid en betrouwbaar-
heid. We willen het onderste uit de 
kan halen en kunnen een apparaat 
dat niet goed functioneert niet snel 
even vervangen. Die hoge eisen en 
aandacht voor kwaliteit bieden weer 
mogelijkheden op aarde.”

Catalogus
Toch lijkt Terahertz-technologie niet 
echt aan te slaan in aardse toepas-
singen. De markt, in de eerste plaats 
het bedrijfsleven, heeft nog weinig 
oog voor de mogelijkheden. “Dat 

komt door het stadium waarin we 
verkeren,” zegt Van der Linden: “Er 
zijn nog niet veel voorbeelden van 
succesvolle Terahertz-systemen. We 
hebben behoefte aan een catalogus 
van mogelijke toepassingen en aan 
een vergelijking met andere tech-
nologieën. Maar Paul heeft gelijk als 
hij zegt dat de belangstelling er is. 
Daar moeten we zeker gebruik van 
maken.”
Senior scientist Jos Corver van IMA 
Edwards uit Dongen onderzoekt 
toepassingen van Terahertz voor 
de farmaceutische industrie: “Ons 
bedrijf fabriceert complete verpak-
kingssystemen voor de farmaceuti-
sche industrie. Industriële vriesdro-
gers voor deze sector zijn daarbij ons 
hoofdproduct.” Via een Europees 
consortium (Teranova) kwam Corver 
in contact met Planken en sindsdien 
werken de twee samen. Planken: “Jos 
kan technologieën aan elkaar kno-
pen en hij kent de markt. Als weten-
schappers werken wij daar niet direct 
voor, maar het geeft ons wel focus.” 
En Corver: “Het is prettig werken met 
Paul, hij beschouwt vragen vanuit de 
industrie als mogelijkheden.”

Inspectie
Volgens Corver heeft de farmaceu-
tische industrie grote behoefte aan 
methoden om het productieproces 
van geneesmiddelen continu te mo-
nitoren: “De farmaceuten willen het 
proces tussen productie en gebruik 
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Deze foto toont het inwendige van een industriele farmaceutische vriesdroger. Een vries-
droger van dergelijke grootte kan per batch wel 90.000 flesjes met product verwerken. Zo’n 
batch vertegenwoordigt een waarde van enkele tientallen miljoenen Euro’s, zodat de borging 
van het proces en de betrouwbaarheid van de apparatuur uiterst belangrijk zijn. Vanuit de far-
maceutische toepassing worden uiteraard ook hele hoge eisen gesteld aan de reinigbaarheid 
en het steriliseren van de installatie. [Foto: IMA Edwards]

Eén van de eerste spectra van Herschel/HIFI laat zien welke processen plaatsvinden diep in 
een grote moleculaire wolk. Massieve, nieuw gevormde sterren brengen grote moleculen in 
de wolk tot oplichten (aangegeven in groen). Met HIFI kan het gebied rond deze stervorming 
in detail worden bestudeerd. Rechtsonder is dat gebied uitvergroot. De in rood aangegeven 
brede emissielijn van geïoniseerd koolstof (C+) laat zien dat de wolk door een krachtige wind 
uit elkaar wordt geblazen. De in blauw aangegeven lijn is afkomstig uit het gebied dat nog niet 
onder invloed is van de jonge ster. De profielen van koolmonoxide (CO) en water (H2O) laten 
zien dat deze moleculen deel uitmaken van een omvangrijke uitstroom afkomstig van de ster. 
[Foto: ESA en SRON]

maakt en technieken waarmee je de 
aanwezigheid van bepaalde stoffen 
kunt detecteren. Mijn onderzoeks-
groep in Delft werkt aan beide, met 
name aan manieren om nieuwe 
bronnen en detectoren te ontwik-
kelen, die minder gevoelig zijn voor 
achtergrondstraling.”
Die nieuwe ontwikkelingen moeten 
Terahertz marktrijp maken. Schip-
hol werkt al met detectieapparatuur 
die met Terahertz-straling spring-
stoffen en keramische wapens kan 
opsporen. Dat is een aanvulling 
op de poortjes, die alleen metaal 
kunnen ontdekken. Planken: “De 
Verenigde Staten investeren veel 
in dergelijke systemen, dus daar 
zullen de resultaten binnenkort wel 
zichtbaar zijn.”
Van der Linden noemt het meten 
van het vochtgehalte van poeders 
tijdens en na het industriële droog-
proces als reële mogelijkheid. Plan-
ken is bezig met een project samen 
met Joris Dik van Materiaalweten-
schappen van de TU Delft, waarin 
Terahertz-straling overgeschilderde 
schilderijen zichtbaar maakt: “Schil-
ders waren soms ontevreden over 
wat ze gemaakt hebben en schilde-
ren een nieuwe afbeelding over de 
oude. Wij kunnen door de bovenste 
verflagen kijken en zien of daar iets 
onder zit. We gaan op zoek naar ver-
borgen Rembrandts of van Goghs, 
niet meer en niet minder.”

Vliegtuigen
Dat doet Van der Linden denken 
aan een andere toepassing: “De 
verflaag van vliegtuigen kan losla-
ten. Daarom worden vliegtuigen 
om de drie jaar gestript en opnieuw 
geverfd. Maar als je met Terahertz 
kunt vaststellen dat de verf nog 
niet loslaat, dan kun je overbodig 
onderhoud en dus geld besparen.” 
Planken haakt in: “Wij werken met 
de Faculteit Lucht- en Ruimtevaart 
van de TU Delft aan een systeem 
dat probeert defecten in composie-
ten aan te tonen.” Van der Linden 
op zijn beurt: “Iets dergelijks kun je 
met polyester jachten doen. De ve-
zels onder de verflaag kunnen vocht 
opnemen en dat valt op te sporen 
met Terahertz-straling.” En Corver: 
“Een interessante toepassing is ook, 



16 Ruimtevaart 2009 | 4

dat je de kwaliteit van verpakte voe-
dingsmiddelen kunt testen zonder 
de verpakking te openen.”
Mogelijkheden genoeg, maar je 
kunt je afvragen of de kennis uit de 
ruimtevaart daarbij voldoende ge-
bruikt wordt. Planken: “Nog niet zo 
lang geleden was ruimtevaart in mijn 
vakgebied iets heel exotisch. Dat is 
nu aan het veranderen.” En Van der 
Linden: “In de ruimtevaart was de 
Terahertz-technologie specifiek op 
het eigen vakgebied gericht. Je ziet 
nu, dat we naar elkaar toegroeien. 
Dat is in het voordeel van alle par-
tijen: industrie, MKB, onderzoeks-
instellingen en universiteiten. Het 
maakt de situatie ook duidelijker 
voor instellingen die financiële 
steun geven, waarmee onze kennis 
bruikbaar wordt gemaakt voor het 
bedrijfsleven. Met dat geld kun je 
bijvoorbeeld prototypes maken, die 
aantonen dat Terahertz-technologie 
meer is dan een mooie belofte.”

M74 is een spiraalvormig sterrenstelsel op ongeveer 24 miljoen lichtjaar van de Aarde in het 
sterrenbeeld Pisces (Vissen). De vergelijking met NASA's Spitzer Space Telescope laat duide-
lijk zien dat we met Herschel een geweldige sprong voorwaarts maken als het gaat om het 
bestuderen van hemellichamen in het verre infrarood. [Foto's: NASA en ESA]




