
De gevoelstemperatuur 
 
door: Jeff Simmelink, Sittard,  
www.Weerlink.com 
 
1. Inleiding 
 
Met de afgelopen zeer koude 
oktobermaand net achter ons, met 
plaatselijk al record lage temperaturen en 
sneeuw en de winter weer in het verschiet, 
zal de term gevoelstemperatuur (in het 
engels: apparent or physiological 
temperature) regelmatig weer gaan vallen. 
In Nederland word de gevoelstemperatuur 
vaak geassocieerd met de winter: de Wind 
chill. Echter er is ook een 
gevoelstemperatuur voor de zomer: de 
Heat (Hitte) index. Al wordt die veel 
minder gebruikt. In de record warme 
zomer (althans in Limburg) heb ik de term 
´Hitte index´ nagenoeg niet horen vallen.  
Nadeel van beide gevoelstemperaturen is 
dat ze alleen in de betreffende periode 
bruikbaar zijn. De Wind chill alleen bij 
temperaturen < ca 5 ºC en liefst < 0 ºC. De 
Heat index alleen boven de 25 ºC. Buiten 
deze gebieden geven ze vaak misleidende 
waarden. 
Dit komt omdat beide gebaseerd zijn op 
ervaringsfeiten en later wiskundig gefit via 
een vaak zeer ingewikkelde formules, 
welke fysisch (weerkundig) geen echt 
betekenis heeft (zie verderop). 
Oorspronkelijk zijn beide opgesteld in de 
vorm van een tabel (door Steadman). 
Het Vantage Pro (Plus) weerstation 
berekent naast deze 2 ook nog een 
tweetal andere gevoelstemperaturen de 
THW en de TSHW index. De afkorting van 
deze index geeft aan welke 
weergrootheden van invloed zijn (T = 
temperature, H = humidity, W = wind en S 
= sun). Met name de laatste is een index 
die het gehele jaar bruikbaar is, althans 
dat stelt Davis (de fabrikant van de 
Vantage 
 
De belangstelling voor en de 
verscheidenheid aan gevoelstemperaturen 
brachten mij ertoe om hierin wat nader in 

te gaan en te onderzoeken welke formules 
bijvoorbeeld achter de indices schuil gaan. 
 
De betekenis van de indices is dat ze de 
mens waarschuwen voor de gevaren van 
extreme kou of hitte, daar de mens 
daarmee niet goed raad weet. 
Wij mensen willen via de stofwisseling de 
lichaamstemperatuur op 37 ºC constant 
houden. Bij extreme kou en hitte is dat 
moeilijk en kan dan leiden tot onderkoeling 
(Hypothermia) of oververhitting 
(Hyperthermia). Beide zijn niet zonder 
gevaar. Het lichaam reageert daarop door 
bij extreme kou de stofwisseling 
(warmteproductie) op te voeren en dat 
gebeurt onder andere door spieractiviteit 
(bv rillen). Ook wordt het verlies aan 
warmte zo klein mogelijk gehouden door 
de huidporiën te sluiten (geen verdamping; 
kippenvel). 
Bij extreme hitte is het precies omgekeerd. 
Verdamping wordt gemaximaliseerd. 
poriën openen zich maximaal. bloedaders 
worden wijder (lagere bloeddruk) en 
spieractiviteit daalt tot een minimum (suf, 
lui gevoel). 
Voordat ik de diverse 
gevoelstemperaturen ga beschrijven is het 
belangrijk op de volgende opmerkingen te 
maken. 
Een gevoelstemperatuur heeft niet de 
status van een echte temperatuur, maar 
meer als een beleving (sensatie) die 
persoons en plaats afhankelijk is. 
Het is een indicatieve maat die aangeeft 
dat bij een bepaalde temperatuur en 
windsnelheid de kou aanvoelt als ware de 
temperatuur (zonder de wind) gelijk aan 
de wind chill.  
Sterker nog. Bij temperaturen net boven 
nul kan in combinatie met de wind de wind 
chill onder nul uitkomen. Waterplassen 
zullen dan echt niet gaan bevriezen en 
ook de eigen huid niet. Dat brengt me 
meteen bij de tweede opmerking: gevoels-
temperaturen zijn alleen van toepassing 
voor de mens en niet voor dieren of 
dingen. 
Belangrijkste oorzaak daarvoor is dat de 
gevoelstemperatuur niet alleen een 
kwestie is van temperatuur, maar feitelijk 



van de warmte (energie) balans en dan 
voornamelijk de snelheid van uitwisseling 
daarvan naar de omgeving. En die is voor 
mens, dier en dingen verschillend.  
Veel dieren hebben over het algemeen 
meer mogelijkheden om zich aan te 
passen aan de omgeving (zomer en 
wintervacht (rui), dikker maken van de 
vacht etc) waarmee zij dus de warmte-
uitwisseling met de omgeving kunnen 
regelen. Andere (en ook de mens) kunnen 
dat veel minder tot niet en moeten 
uitwijken naar andere middelen 
(beschermen van de huid door kleding). 
Onbeschermde delen blijven dan een 
gevaar bij extremen. 
Voor voorwerpen is er geen sprake van 
een gevoelstemperatuur. Wel kan een 
verschil in warmte geleidbaarheid van 
voorwerpen leiden tot een verschil in 
gevoel (sensatie) over de temperatuur van 
die voorwerpen. 
Bij eenzelfde temperatuur lager dan onze 
huidtemperatuur (globaal 33 ºC) voelt een 
voorwerp met een hoge warmte geleiding 
(bv metaal) kouder aan dan een voorwerp 
met een lage warmte geleiding (bv hout). 
Dat komt omdat de warmte van onze 
warmere huid veel snelle wordt 
opgenomen door het metaal. Daardoor 
wordt de huid op de plek van het contact 
met het voorwerp lokaal meer afgekoeld 
en dus voelt het kouder aan. Voor 
temperaturen hoger dan de 
huidtemperatuur geldt het omgekeerde. 
Metaal van 60 ºC voelt warmer aan dan 
hout van dezelfde temperatuur. 
 
Omdat het gevaar voor extreme kou en 
hitte dus alles te maken heeft met de 
verstoring van de warmtebalans van het 
lichaam worden sommige gevoelsindices 
ook uitgedrukt als een warmte verlies 
factor, uitgedrukt bijvoorbeeld in W/m2 (en 
daarmee dus in feite min of meer 
omgekeerd aan de globale straling). 
Hiermee is dus een veel directere relatie 
tussen de index, oorzaak en gevaar. 
Echter het uitdrukken van de indices in 
een temperatuur (de gevoelstemperatuur) 
is zodanig ingeburgerd dat dit nog wel 
jarenlang de overhand zal blijven houden. 

 
2. Wind chill 
 
In onze omgeving is de wind chill zowat de 
bekendste gevoelstemperatuur. Zeker met 
de vorige koudere winter en zelfs weer 
strenge vorst sinds jaren. Bijna iedereen 
kent wel de Steadman tabel waarin voor 
een gegeven buitenluchttemperatuur en 
windsnelheid de wind chill temperatuur 
afgelezen kan worden. 
Inderdaad heeft Steadman zeer veel 
baanbrekend onderzoek gedaan naar de 
gevoelstemperatuur. Als textielfabrikant 
had hij daar natuurlijk ook belang bij. 
Maar hij was zeker niet de eerste. 
 
wind 
m/s/Bft 

 
                      buitenlucht temperatuur  ºC 

 
Tabel 1: Wind chill temperaturen volgens 
Steadman 
 
Begin vorige eeuw was de Wind chill 
gewoon het product van de temperatuur in 
ºC (onder nul) en de windsnelheid in m/s. 
De term Wind chill bestond toen nog niet 
en is pas in de jaren �30 door Siple 
geïntroduceerd. Siple deed veel 
onderzoek tijdens een noordpool expeditie 
en kwam uiteindelijk met een formule die 
het warmteverlies (W/m2) van een lichaam 
beschrijft. 
 
Q = h.(Ts-T) = (a + b.Wn + c.Wm)(Ts � T) 
 
met h is de warmteoverdrachtscoëfficiënt, 
Ts is de huidtemperatuur (normaal 33 ºC) 
en T de omgevingstemperatuur en W is de 
windsnelheid in m/s. 
Voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt 
vond hij de empirische machtsrelatie 
 
h = a + b.Wn + c.Wm 
 
a, b en c zijn constanten en voor de 
machten m en n wordt vaak aangehouden 
m=1 en n=0,5 



 
Tot 2001 heeft deze formule als basis 
gediend voor de berekening van de wind 
chill temperatuur en factor, al zijn de 
constanten in de loop der jaren regelmatig 
aangepast, met uiteindelijk de volgende 
formulering voor de wind chill temperatuur: 
 

(12.1 + 6.12.W 0.5 - 0.32.W).(33 - T) Twc = 33 -  27.8 
 
Met W is nu de windsnelheid in km/hr en T 
de temperatuur in ºC. 
 
Steadman ontwikkelde vanaf 1979 ook 
formules voor wind chill. Hij onderkende 
dat naast de wind ook de luchtvochtigheid 
en zonneschijn van invloed zijn en kwam 
daarmee al met een overigens nauwelijks 
gebruikte voorloper van de overall THSW 
index (zie paragraaf 4.). De Steadman 
wind chill formule, zoals deze algemeen 
bekend is geworden is er een met alleen 
de temperatuur en de wind als variabelen 
en ziet er vanaf 1995 als volgt uit: 
 
Twc  =   1.41 �0.32.W + 0.98.T � 0.00096.W2 +  

0.0051.T.W 
 
Ook hier: T in ºC en W in km/hr.  
Belangrijk verschil in randvoorwaarden 
voor beide formules is dat de Siple 
formules uitgaan van een stilstaande 
persoon en Steadman van een met een 
normale snelheid wandelend persoon (4.8 
km/hr). Daarnaast neemt de wind chill 
temperatuur voor de Siple formule voor 
zeer hoge windsnelheid weer af, zie 
onderstaande figuur. Een irreële situatie. 
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Fig. 1 : Wind chill temperatuur als functie 
van de windsnelheid bij een 
omgevingstemperatuur van �10ºC voor  
een drietal verschillende 
berekeningsmethoden. 
 
Beide nadelen in de Siple-cs formule 
hebben ertoe geleid dat vanaf 1995 in de 
USA en Canada een nieuwe 
berekeningsmethode voor wind chill is 
geïntroduceerd. Ook wel de Osczevski 
methode genoemd. in 2001 is deze 
methode door de NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration; de 
Amerikaanse KNMI) als officiële methode 
geïntroduceerd. 
 
Twc = 13.11 + 0.62.T � 13.37.W 0,16 + 0.40.T.W 0,16 
 
In figuur 1 is het wind chill 
temperatuurverloop gegeven als functie 
van de windsnelheid voor de drie 
genoemde methodes bij een 
omgevingstemperatuur van �10 ºC. 
Drie verschillende methodes welke elk het 
belang van de temperatuur en de 
windsnelheid anders wegen. Dit is het 
gevolg van de empirische achtergrond van 
de methoden. Geen enkele is gestoeld op 
echte fysische wetmatigheden, daar de 
wind chill temperatuur zelf dat ook niet is. 
De verschillen tussen de drie methoden 
kunnen groot zijn. Zelfs tussen de recente 
Osczevski en Steadman methoden is het 
verschil nog groot. Osczevski wordt zoals 
gezegd toegepast in USA en Canada. 
Steadman meer in Europa (oa KNMI). 
Een wind chill temperatuur van �28ºC 
levert acuut gevaar op voor ernstige 
bevriezing van onbeschermde 
lichaamsdelen binnen 15 minuten. Bij een 
temperatuur van �10ºC betekent dat een 
windsnelheid van minimaal 60 km/hr. 
Zulke extreme condities zijn in Nederland 
uiterst zeldzaam. 
 
Naast de wind chill temperatuur is er ook 
de wind chill factor (Q genoemd). Deze 
geeft direct het warmteverlies aan in W/m2 
van de (onbeschermde huid). In de 
literatuur ben ik 2 methoden 
tegengekomen: De Siple en de Steadman. 



Maar beide blijken identiek en zijn direct 
afgeleid van de Siple methode:  
 
Q = (12.14 +6.12.W0.5 � 0.32.W)(33-T)  (W/m2) 
 
Met W wederom in km/hr en T in ºC. 
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Fig. 2: verloop van de Wind chill factor Q 
als functie van de windsnelheid bij 2 
gegeven  omgevingstemperaturen. 
 
Ook voor de wind chill factor zijn 
gevaarsklassen gedefinieerd. 
 
wind chil factor Q 

(W/m2) 
gevaar 

<1200 laag 
1200-1600 gemiddeld 
1600-2000 hoog 

>2000 zeer hoog 
 
Bij een warmteverlies van >2400 W/m2 
kan de onbeschermde huid al binnen 30 
seconden bevriezen. 
 
Ook uit figuur 2 blijkt dat een meer dan 
gemiddeld wind chill gevaar in Nederland 
zeldzaam is. 
 
Wind chill, zowel de temperatuur als de 
factor lijkt volgens de formules alleen 
bepaald te worden door de 
omgevingstemperatuur en de 
windsnelheid. Dit is een onvolledig beeld. 
Steadman onderkende dat ook voor wind 
chill de luchtvochtigheid en zonneschijn 
van invloed zijn. 
 

Vooral de luchtvochtigheid heeft een 
grotere invloed dan algemeen 
aangenomen. 
In warmteoverdracht in het algemeen (en 
dat is feitelijk toch de basis voor alle 
gevoelstemperaturen) speelt de 
luchtvochtigheid een dubbele rol. 
Enerzijds is de luchtvochtigheid van 
invloed op de drijvende kracht voor 
verdamping (dit naast het 
temperatuurverschil tussen huid en 
omgeving). Een hoge luchtvochtigheid 
belemmert de verdamping van 
transpiratievocht. Anderzijds is de 
luchtvochtigheid van invloed op de 
warmtecapaciteit van de lucht. Vochtige 
koude cq warme lucht bevat aanzienlijk 
meer kou cq warmte dan droge lucht bij 
dezelfde temperaturen. 
 
Warmteverlies vanaf de huid naar de 
omgeving zal blijven doorgaan totdat het 
temperatuurverschil tussen huid en 
omgeving is vereffend. Bij vochtige lucht is 
daarvoor dus meer warmte nodig om de 
omgevingslucht op te warmen, en die 
moet allemaal vanuit het lichaam via de 
huid worden aangevoerd, wat gepaard 
gaat met een grotere kou beleving en een 
snellere onderkoeling van het lichaam. 
Vochtige lucht voelt kouder aan dan droge 
lucht bij dezelfde temperatuur. Dat geldt 
zowel �s winters alsook �s zomers, althans 
zolang de omgevingstemperatuur lager is 
dan de huidtemperatuur (globaal 33 oC, 
maar dat kan per situatie verschillen). 
Daarboven is het juist omgekeerd (gooi 
maar eens een schep water op de 
verwarming in de sauna bij ca 80 °C). 
 
In de praktijk ervaren we dat omslagpunt 
bij een (veel) lagere temperatuur, maar dat 
is voornamelijk het gevolg van het feit dan 
onze huid voor een relatief groot gedeelte 
is afgeschermd (geïsoleerd) door kleding.  
 
In de Steadman formule voor de Hitte 
index is deze grens ca 25 oC (zie par. 3).  
Bij wind chill zal verdamping van 
transpiratievocht normaliter geen rol 
spelen en dus ook niet de rol van de 
luchtvochtigheid daarin (behalve natuurlijk 



bij grote fysieke inspanning in de kou 
(wintersporters). Warmteverlies vindt 
plaats hoofdzakelijk via straling, maar het 
effect van de luchtvochtigheid op de 
warmtecapaciteit van de lucht blijft 
aanwezig. 
De invloed van de wind is �niets anders� 
dan dat de via de uitstraling opgewarmde 
lucht aan de huid sneller wordt afgevoerd 
door koudere nog niet opgewarmde lucht 
waardoor de drijvende kracht voor de 
warmte-uitstraling continu groot blijft. 
 
3. Hitte index (Heat index)  
 
De tegenhanger van de wind chill is de 
hitte index (of Heat index). Hier wordt juist 
wel de correlatie met de luchtvochtigheid 
gelegd. 
Ook hier wordt de hitte index uitgedrukt als 
een gevoelstemperatuur zonder fysieke 
betekenis. De Heat index is uitgebreid 
onderzocht door dezelfde Steadman en 
zijn tabel is alom bekend en in nagenoeg 
elk weerboek te vinden, inclusief de 
oplopende gevaarszones van geel naar 
rood. 
 
T (ºC)   Rel. luchtvochtigheid (%) 

Tabel 2 : Heatindex temperaturen volgens 
Steadman 
 
Steadman concludeerde dat liefst 15 
variabelen van invloed zijn op hoe hitte 
door de mens wordt ervaren, van 
weersvariabelen via kleding 
eigenschappen tot de omvang van de 
persoon in kwestie. Uiteindelijk wordt dat 
teruggebracht tot 5 variabelen welke zeer 
veel overeenkomsten vertonen met die 
welke de evapotranspiration van planten 
beschrijft. Uit die 5 zijn er weer 2 
dominant: te wetende transportweerstand 
voor warmte en voor vocht van de huid. 

 
In de jaren na 1979 is getracht om deze 
weerstand via correlaties te fitten met de 
omgevingstemperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid. 
Dit leverde diverse complexe 
machtreeksen op tussen T en RH, 
waarmee het niet makkelijk is om snel de 
hitte index te berekenen (wellicht vandaar 
dat de hitte index minder bekend is). Eén 
van de eenvoudigste is nog onderstaande: 
 
THI = C1 + C2.H + C3.H2 + C4.T + C5.T2 + C6.T.H 
        + C7.H2.T + C8.H.T2 + C9.H2.T2 
 
Met T is de temperatuur in ºC en H is de 
RH in %. C1-C9 zijn constanten met 
onderstaande waarde (afgerond): 
 

C1 -8.785 
C2 2.339 
C3 -0.016 
C4 1.61 
C5 -0.012 
C6 -0.146 
C7 0.000725 
C8 0.0022 
C9 -0.0000036 

 
Maar er zijn ook formules met tot 16 
factoren en dus ook 16 constanten. De 
Davis weerstations berekenen ook een 
Hitte index, echter ik heb niet kunnen 
achterhalen welke formule Davis hanteert. 
 
In figuur 3 is de volgens bovenstaande 
formule berekende Hitte-index uitgezet als 
functie van de RH en dat voor een 4 tal 
buitenluchttemperaturen. 
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Fig. 3: berekende Hitte index volgens de 
gegeven (vereenvoudigde) formule voor 
een 4 tal luchttemperaturen: 20, 25, 30 en 
35 °C) 
 
Hieruit blijkt dat het omslagpunt in de 
invloed van de relatieve luchtvochtigheid 
op de Hitte index rond de 25 °C ligt. 
 
Als deze waarden vergeleken worden met 
die uit tabel 2 (Steadman), dan valt op dat 
de verschillen groot (kunnen) zijn. In het 
bijzonder voor de combinatie van hoge 
temperatuur en RH. 
 
Net zoals de wind chill kent ook de hitte 
index gevarenklassen voor in dit geval 
oververhitting, in combinatie met een 
redelijke tot zware fysieke inspanning. 
 
Vaak wordt onderstaand lijstje gehanteerd: 
 
Hitte index Classificatie mbt 

oververhitting 
< 30 Redelijk veilig 

30 - 40 Wees alert 
40 - 50 Gevaarlijk 

> 50 Zeer gevaarlijk 
 
Een classificatie ´gevaarlijk´ of ´zeer 
gevaarlijk´ komt in Nederland vrij zelden 
voor. 
Het laatste serieuze gevaar de afgelopen 
jaren dateert van 17 en 18 juni 2002. Met 
in de vroege middag een Hitte index van 
rond de 45. Dit bij een temperatuur van 

rond de 35 °C, gecombineerd met een RV 
van tussen de 40 en 60%, dus echt 
gevaarlijk. Enkele bouwvakkers welke 
bezig waren bij de verbouwing van het 
huis van m´n schoonouders zijn toen 
onwel geworden en hebben het werk 
enkele dagen moeten staken. Afgelopen, 
record warme, zomer is de Hitte index net 
niet boven de 40 uitgekomen (7, 8 en 9 
augustus), ondanks de hoge temperaturen 
van rond of iets boven de 36 °C. Dit dus 
als gevolg van de lagere luchtvochtigheid. 
 
4. Universele indices 
 
Naast de seizoen gebonden indices is er 
ook veel onderzoek gedaan naar het 
opstellen van een universele index welke 
het gehele jaar door gebruikt kan worden. 
Ook hier voerde Steadman het voortouw. 
 
4.1. Steadman 
 
In 1984 publiceerde Steadman zijn 
ervaringen. Daarbij stelde hij dat de 
gevoelstemperatuur (apparent 
temperature) gelijk is aan de droge bol 
temperatuur voor thermisch evenwicht van 
een volwassen lopend mens, 
aannemende een redelijke 
luchtvochtigheid en geen wind of 
zonnestraling en met dezelfde thermische 
weerstand tussen huid en omgeving als 
onder de gegeven omstandigheden. 
Via multiple regressie analyse obv 120 
verschillende omstandigheden wordt de 
gevoelstemperatuur van al die 120 
omstandigheden gefit aan de 
omgevingscondities in termen van 
temperatuur, windsnelheid, zonnestraling 
en waterdampspanning. Dit leverde de 
reeds eerder genoemde 15 
invloedsvariabelen op. 
Deze complexe vergelijkingen zijn (later) 
vereenvoudigd tot handzamere relaties 
welke in 95% van de gevallen in het 
berekenen van de gevoelstemperatuur 
minder dan 1 ºC afwijken van de 
oorspronkelijke gevoelstemperatuur. 
Dit leidde tot 2 relatief eenvoudige 
vergelijkingen voor buiten in de schaduw 
respectievelijk in de zon: 



 
Tapp,shade = -2.7 + 1.04*T + 0.2*Pvap � 0.18.W 
 
 
Tapp,sun = -1.8 + 1.07*T + 0.24*Pvap � 0.26.W + 0.044.Qs 
 
Ook voor binnenshuis heeft Steadman een 
relatie opgesteld : 
 
Tapp,indoor = -1.3 + 0.92*T + 0.22*Pvap  
 
Met : T = T in de hut, danwel binnen, W is 
windsnelheid in km/hr, Qs is solar radiation 
in W/m2 en Pvap is de waterdampspanning 
in de lucht in hPa (als maat voor en 
gerelateerd aan de luchtvochtigheid). 
Deze laatste is RH/100*Pvap,saturated met RH 
is de rel luchtvochtigheid in %.De 
verzadigings dampspanning Pvap,saturated is 
een functie van de temperatuur en kan 
berekend worden met onderstaande 
formule(s). 
 
T> 0 ºC: Pvap,sat  = 6.106*EXP(17.27*T/(T + 237.3)) 
 
T< 0 ºC: Pvap,sat  = 6.106*EXP(21,87*T/(T + 265.5)) 
4.2. Net Effective Temperature NET 
 
De NET is ontwikkeld door Li & Chan met 
als oogmerk om een gevoelstemperatuur 
te hebben die voor zowel zomer als winter 
bruikbaar is. 
 
Zij komen tot onderstaande formule voor 
de NET 

37 - T 

1 37 -  
0.68-0.0014RH + 1.76+0.536W0.75 

- 0.29T(1-0.01RH) 

 
Met T is de temperatuur in °C, W is de 
winsnelheid in km/uur en RH is de 
relatieve luchtvochtigheid in %. Daarmee 
dus inderdaad een combinatie van 
Temperatuur en wind (wind chill) en 

relatieve luchtvochtigheid (hitte index). 
Fig. 4: NET als ´wind chill´ voor diverse 
waarden van de RV. Als vergelijking is de 
Steadman relatie ingeplot (zie ook fig. 1). 
 
In figuur 4 is de NET vergeleken met de 
wind chill van de Steadman relatie uit 
figuur 1. De verschillen onderling blijven 
groot. Onmiskenbaar is het effect van de 
luchtvochtigheid zichtbaar, die 
verantwoordelijk is voor een extra stuk 
´kou´, zoals eerder beschreven. Ook is te 
zien dat voor lage windsnelheden 
(windstil) de NET significant hoger is dan 
de wind chill 
 
De NET als hitte index geeft een afwijkend 
beeld. Zie figuur 5. 
Hier is de NET temperatuur significant 
lager dan de Heat index, berekend 
volgens de formule in par 3 (fig. 3). 
Dit NET verloop is uiteraard het gevolg 
van de formule zelf: 
Voor een temperatuur lager dan 37 °C 
wordt de uitkomst altijd 37 - ´iets´. Immers 
de teller is positief en de complexe 
noemer is dat ook (in alle combinaties van 
RH en W). en ook de laatste factor is altijd 
positief (of gelijk aan 0 voor RH=100%) 
Pas voor een omgevingstemperatuur van 
> 37 °C kan de NET temperatuur zelf ook 
groter worden dan 37 °C, m.n. bij zeer 
hoge RH. 

 
Fig. 5: NET als hitte index voor diverse 
waarden van RH bij een 
omgevingstemperatuur van 35 °C. Het 
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verschil met de ´echte´ hitte index is zeer 
aanzienlijk 
 
Het temperend effect van de wind is in de 
NET als hitte index marginaal tot 
verwaarloosbaar, zodat de NET in feite 
ook, net als de hitte index zelf, bepaald 
wordt door de temperatuur en de relatieve 
luchtvochtigheid. 
 
4.3. THW en TSHW index (Davis) 
 
Dit zijn 2 indices die voor zover ik heb 
kunnen ontdekken alleen door Davis 
gebruikt worden in hun elektronische 
weerstations en/of het software pakket 
daarbij (Weatherlink). Davis stelt dat de 
THW en met name de TSHW universele 
indices zijn welke het gehele jaar 
bruikbaar zijn. 
Ondanks herhaalde verzoeken, weigert 
Davis vooralsnog om de achterliggende 
formules openbaar te maken. 
De THW index is gebaseerd op dezelfde 
variabelen als de NET en de Steadman 
�shade�, echter ze geven alle een 
verschillende waarde. In de winter volgt de 
THW index nagenoeg ´perfect´ de wind 
chill en in de zomer vrij tot zeer goed de 
hitte index. Zie de figuren in 6. 
 
Bij de TSHW, waarbij de S staat voor 
´sun´ (de overige zijn gelijk aan de THW 
index) is het effect van de zon inderdaad 
duidelijk herkenbaar. In de winter bij 
vrieskou is het positieve effect van de 
zonneschijn zichtbaar en in de zomer bij 
drukkend warm weer de negatieve invloed 
(in beide gevallen hogere index waarde). 
Bij geen zonneschijn is het verloop van de 
TSHW index altijd iets lager dan de THW 
index. Overigens is het niet de 
zonneschijn, maar de globale straling die 
als parameter wordt meegenomen in de 
TSHW index. 
  

 

 
Fig 6: verloop van THW, TSHW, Windchill 
en Heatindex over de dag voor beide 
extreme dagen, 10 jan 2003 (boven) en 8 
augustus 2003 (onder). Merk op de 
verschillen, mn tussen THW en TSHW 
 
De TSHW index is derhalve alleen te 
berekenen bij aanwezigheid van een 
globale stralingsmeter (Vantage Pro 
Plus)., Gelijk dus als voor de Steadman 
�sun� index. 
Figuur 6 geeft het verloop van de door de 
Vantage Pro Plus berekende 
gevoelstemperaturen op beide extreme 
dagen in 2003 (tot nu toe). Qua kou is dat 
10 januari en qua hitte  8 augustus 
Tot slot is in figuur 7 voor beide extreme 
dagen het verloop gegeven voor een 
aantal (berekende) additionele 
(universele) indices. Merk op dat het 
verloop onderling ook nu weer zeer 
verschillend en afwijkend is of kan zijn.  
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Fig 7: verloop van de diverse indices op 
beide extreme dagen 10-1-03 en 8-8-03. 
merk op de (grote) verschillen. 
 
Zo is de NET in de winter, zeker bij 
windstil weer relatief zeer hoog (-5 ºC bij 
een buitentemperatuur van �10 ºC) en is 
de Steadman �sun� index in de zomer bij 
volop zon wel erg hoog (tot 70 ºC), terwijl 
de NET hier juist erg laag is (< 30 ºC) bij 
een max. buiten(hut)temperatuur van 36.3 
ºC. Zeer grote verschillen derhalve, die 
nogmaals duidelijk maken dat de diverse 
gevoelstemperaturen niet zomaar door en 
met elkaar gebruikt en vergeleken mogen 
worden 
 
5. Heat stress en Weather stress index 
 
De diverse, al dan niet universele indices 
resulteren allemaal in een absoluut getal 
met als eenheid ºC (muv de wind chill 
factor Q). 

Zoals al eerder gesteld is de 
gevoelstemperatuur persoons maar ook 
plaatsafhankelijk. Een wind chill van �10 
ºC wordt in Nederland al als behoorlijk 
koud beleefd, terwijl in bv Lapland een 
zelfde waarde als aardig zacht wordt 
bestempeld. 
 
Dus er is behoefte aan een relatieve index 
die informatie geeft over hoe extreem (en 
dus hoe gevaarlijk) de gevoelstemperatuur 
nu werkelijk is. Hiertoe zijn de Heat Stress 
Index (HSI) en in het algemeen de 
Weather Stress Index (WSI) ontwikkeld. 
Daartoe wordt de actuele 
gevoelstemperatuur vergeleken met een 
(lokale, regionale) database van 
gevoeltemperaturen over een periode van 
bv 30 jaar. 
Op basis daarvan geschiedt een ranking 
van de actuele gevoelstemperatuur en 
komt er een warde voor de HSI cq WSI uit. 
De HSI (ontwikkeld door de Univerity of 
Delaware en voornamelijk gebruikt in de 
USA) is een cijfer tussen 0 en 10 (vergelijk 
met de UV index). met de onderstaande 
classificatie: De procedure om tot dit getal 
te komen is nogal omslachtig en 
ingewikkeld. 
 
HSI classificatie 

0-3 Koeler dan normaal, �Hitte� geeft 
geen overlast 

3-7 Normaal, Hitte nauwelijks van 
invloed 

7-9 Warmer dan normaal, Ongemak 
agv de hitte reëel 

>9 Zeer veel warmer dan normaal, 
Voorzorgsmaatregelen vereist 

 
De WSI (ontwikkeld door Li & Chan van de 
NET temperature) is in de vorm van een 
�percentage lager dan� en als zodanig 
makkelijker te bepalen (vanuit een 
gegeven dataset en de actuele 
gevoelstemperatuur). Dwz een WSI van 
95 betekent dat 95 % van alle dagen (uit 
de database) een gevoelstemperatuur 
(NET temperature) hadden die gelijk of 
lager is dan de actuele en dus �slechts� 5 
% een hogere. De actuele 
gevoelstemperatuur is dus redelijk 



extreem. Een waarschuwing wordt 
uitgegeven bij een WSI van  groter of 
gelijk aan 97.5 in de zomer (hitte) en 
kleiner of gelijk aan 2.5 in de winter (kou). 
 
6. Tot slot 
 
Er  is dus een scala aan (vereenvoudigde) 
methoden om de actuele 
gevoelstemperatuur te berekenen. In dit 
verhaal heb ik alleen de belangrijkste 
behandeld, maar er zijn er nog meer (zie 
o.a in de geraadpleegde bronnen). 
Wat als eerste opvalt is dat de verschillen 
in resultaat van al deze methoden groot tot 
zeer groot kunnen zijn. 
Illustratief is onderstaand overzicht met de 
uitkomst voor de gegeven (reële) 
omgevingscondities van de diverse 
methoden. Een set van condities op beide 
extreme dagen van 2003, 10-1 en 8-8 en 
derhalve een verticale doorsnee in beide 
grafieken van figuur 7 (bij overigens niet 
gelijke tijd). 
. 
Parameter winter

(10-1) 
zomer
(8-8) 

T-hut (ºC) -6.8 36.3 
RH (%) 69 36 
Windsnelheid (km/hr) 1.6 4.8 
Globale straling (W/m2) 103 564 
Pvap (hPa) 2.4 21.6 
Methode   
Wind chill (Steadman) -5.8 nvt 
Wind chill (Siple) 2.9 nvt 
Wind chill (Osczevski/Vantage)* -7.4 36.3 
Heat index (Steadman, vereenv.) nvt 56.0 
Heat index (Vantage)* -6.8 38.6 
THW (Vantage) -7.6 38.6 
TSHW (Vantage) -7.1 44.7 
NET (Li & Chan) -7.1 29.4 
Steadman (shade) -9.6 38.4 
Steadman (sun) -4.4 65.7 
* Voor T > 5 ºC geeft het Vantage weerstation als 
waarde voor de wind chill dezelfde waarde als van 
de buitentemperatuur. Idem voor de Heat index 
voor T < 25 ºC 
 
7. Bronnen 
 
Onderstaand een overzicht van de 
belangrijkste geraadpleegde bronnen. 
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