
De onzichtbare gadget komt er aan

14  www.computeridee.nl k 9 k 2016

Slimme
kleding
Binnenkort zijn uw gadgets niet meer zichtbaar. 
Ze zijn verwerkt in uw kleding. Vooruitstrevende 
jonge ontwerpers verwerken sensoren in hun 
kleding en laten de stof reageren op de stemming 
van de drager. Wie weet neemt u straks dus uw 
telefoon op door over uw mouw te strijken. 

I n de mode rukt elektronica op, maar ook in de gezondheidszorg valt 
veel nuttigs te doen met slim textiel, zo vertelt programmamanager 
Henk Hindriks van het Quantified Self Institute in Groningen (QSI). 
“Als je iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer een broekriem 

geeft met een gps-tracker, kun je bijtijds signaleren dat die aan het dwalen 
is geslagen.” Daarnaast kan slimme kleding mensen met gevaarlijke beroe-
pen beschermen, zo bleek uit een experiment van het QSI samen met het 
Groningse brandweerkorps. “Brandweermannen droegen tijdens dit experi-
ment onderhemdjes van Hexoskin, die de hartslag en transpiratie meten. 
Het bleek op die manier van afstand goed mogelijk om het stressniveau van 
elke brandweerman  of -vrouw in de gaten te houden. Als dat te hoog wordt, 
kan dat namelijk hun beoordelingsvermogen beïnvloeden.” En Hindriks 
ziet nog veel meer mogelijkheden. “Met slimme kleding kun je bijvoorbeeld 
ook bijtijds signaleren of iemand achter het stuur in slaapt dreigt te vallen.”

De toekomst
Slimme kleding lijkt echter een tussenfase. “Over vijf tot tien jaar dragen 
we sensoren in ons lichaam. De eerste experimenten zijn er al. Er bestaat 
een pil die met een cameraatje is uitgerust en daardoor foto’s kan maken 
van iemands maag- en darmkanaal. En een onderzoeksteam uit Taiwan 
heeft meetapparatuur geplaatst in een nepkies. Zo kan bijvoorbeeld aan de 
hand van de zuurgraad en de concentratie van bepaalde enzymen in de 
mond wordt gemeten hoe calorierijk het voedsel is dat iemand eet.” Voor 
het zover is moeten nog een aantal hordes genomen worden. Zo zou het 
fijn zijn als slim textiel ook gewassen kan worden. En hoe komt intelligente 
stof eigenlijk aan stroom? “Niet iedereen wil altijd een accu op zijn lichaam 
dragen. Onder sommige omstandigheden kan het de moeite zijn, bijvoor-
beeld tijdens een skitocht om in geval van nood een airbag af te laten gaan. 
Maar voor normale kleding is het niet altijd een goed idee.” Het kan dus 
misschien nog even duren voordat de kledingwinkels volhangen met high-
tech-textiel. Computer Idee zet het huidige aanbod nu alvast op een rij. t

Tekst: Jolein de Rooij

EEN VEST DAT GELUID MAAKT
Hoe stimuleer je dementerende ouderen om te bewegen? 
Door kleding voor hen te ontwerpen die bij beweging als 
beloning een geluidje laat horen. Dat doet althans Vigour, 
dat is gemaakt door interactief ontwerper Martijn den 
Böhmer van de Technische Universiteit Eindhoven (TUe), 
samen met ontwerper Paulien van Dongen. In het zachte 
vest is geleidend garen verwerkt. Wanneer de persoon 
beweegt, rekt het garen uit. Zo kan elke beweging worden 
geregistreerd en verzonden naar een iPad-applicatie. Het 
vest kan de hele dag gedragen worden, zodat bewegings-
therapeuten kunnen meten of de patiënt voldoende 
beweegt. Ze kunnen bovendien vanaf de iPad een pro-
gramma starten, waarbij het vest geluid gaat maken als 
beloning voor het uitvoeren van revalidatie-oefeningen.

Meer info: thisisvigour.com
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TEXTIELGAREN DAT EEN LAP STOF VERANDERT IN EEN AANRAAKSCHERM

HIGHTECH KLEDING
De Nederlandse Anouk Wipprecht maakt kleding die bomvol 
sensoren en speciale effecten zit. Zo is er de Smoke Dress, 
die een wolk van rook creëert wanneer iemand te dichtbij 
komt. Of de Spider Dress, met een kraag van  robot-spinnen-
poten, die in de aanvalsmodus kunnen schieten als iemand 
nadert. De Synapse Dress meet via een hoofdband de hersen-
golven van de drager. Daaruit leidt de jurk het concentratieni-
veau van de drager af. Die mentale staat wordt weerspiegeld 
in de verlichting van de jurk. De jurk heeft een ingebouwde 
camera, zodat later is terug te kijken welke omstandigheden 
zorgden voor uitschieters omhoog of omlaag in het concen-
tratieniveau. Wanneer iemand te dichtbij komt, signaleert 
een nabijheidssensor dat en verblindt de jurk de ander met 
groot licht van 120 watt. Doordat Wipprecht optimaal gebruik-
maakt van de mogelijkheden van 3D-printen hebben haar jur-
ken bijzondere vormen. Wipprecht ontwierp kleding voor 
onder meer Intel, Google, Microsoft en Audi. Momenteel 
werkt ze als creatief directeur van ontwerpstudio Codame 
Labs in San Francisco.

Meer info: labs.codame.com, www.anoukwipprecht.nl, 
vimeo.com/anoukwipprecht/videos
Film Hardware Couture: vimeo.com/126998973
Synapse Dress: vimeo.com/106431614
Spider Dress: vimeo.com/114828162
Smoke Dress: vimeo.com/108342834

tSpinnenjurk van
 Anouk Wipprecht

ZONNECELSHIRT
Hoe komt slimme kleding aan stroom? 
Ontwerpster Paulien van Dongen 
maakte samen met het Holst Centre in 
Eindhoven een shirt waarin folies van 
flexibele zonnecellen zijn verwerkt. In 
fel zonlicht produceert het Wearable 
Solar Shirt ongeveer 1 watt aan electri-
citeit, voldoende om een gemiddelde 
telefoon in enkele uren volledig op te 
laden. In het voorzakje zit een batterij 
verborgen waarmee de elektriciteit kan 
worden opgeslagen voor later gebruik.

Meer info: paulinevandongen.nl
Filmpje: youtu.be/_FMcEXKklAY

SLIMME BH
Zelfs een sport-bh kan worden ingezet 
als activiteitenmeter. Dat bewijst de 
Ombra. Daarin zijn sensoren verwerkt 
die de hartslag en het ademhalings-
patroon meten. Joggers kunnen hun 
prestaties op een app bekijken.

Meer info: omsignal.com/pages/
omsignal-bra

Google liet in de zomer van 2015 voor het eerst Jac-
quard zien: een textielgaren dat een lap stof in een 
aanraakscherm kan veranderen. “De structuur van 
textiel is gelijk is aan die van de aanraakschermen 
die we in mobiele apparaten en tablets gebruiken”, 
zegt bedenker Ivan Poupyrev in een introductie-
filmpje. Dat klopt: het aanraakscherm van een 
smartphone werkt dankzij een raster van horizon-
tale en verticale draden. Die liggen vlak onder het 
glazen oppervlak, zijn vrijwel doorzichtig en half-
geleidend. Op de punten waar de draden elkaar 
raken, lopen minuscule stroompjes. Wanneer u 
zo’n kruispunt aanraakt met uw vingers, vloeit een 
deel van de elektronen weg via uw huid. Zo weet de 
smartphone waar u het scherm hebt aangeraakt en 

wat u wilt. Poupyrev: “Wanneer een deel van de 
draden waaruit textiel bestaat wordt vervangen 
door geleidende draden,  kun je een textiel weven 
dat eenvoudige gebaren begrijpt. Net als elk aan-
raakscherm op een smartphone. Dat kan een eer-
ste stap zijn om computers onzichtbaar te integre-
ren in kleding.” Die ‘computer’ bestaat in het geval 
van Jacquard overigens uit een klein ontvangst-
station, dat op het kledingstuk in een knoop wordt 
verstopt. De miniatuur-elektronica kan de gebaren 
interpreteren en doorsturen naar andere appara-
ten. Google liet al een demonstratie zien waarbij 
een Philips Hue-lamp werd bediend vanaf een lap 
textiel. Een snel tikje op de stof zette de lamp aan 
of uit. En een ‘swipe’ naar links of rechts verander-
de de kleur van de Philips-lamp.

Textielontwerper Shiho Fukuhara van Google: 
“We hebben het garen heel dun gemaakt en het 
voelt heel natuurlijk. Dus het ziet eruit als gewoon 
garen. Het enige verschil is dat het stroom geleidt.” 
Textielontwerpers over heel de wereld kijken vol-
gens Google hoe ze Jacquard in kleding kunnen 
verwerken. Eén daarvan is Levi Strauss & Co. 
Wat de spijkerbroekfabrikant met Jacquard gaat 
doen is nog niet bekend. In principe kan het garen 
totaal onzichtbaar aan de binnenkant van de stof 
verwerkt worden. Maar het kan ook heel zichtbaar 
bovenop de stof worden geweven in een afwijken-
de kleur. Het hangt maar net af van de weeftechnie-
ken die ontwerpers kiezen.

Filmpje: www.youtube.com/watch?v=qObSFfdfe7I
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Privacyzorgen
Wanneer u een activity-tracker gebruikt, worden uw 
gezondheidsstatisti eken vaak opgeslagen op de server 
van de fabrikant. En in februari bleek uit een Noors onder-
zoek dat verschillende gezondheidsapps zoals Strava, 
MyFitnessPal en Runkeeper data van gebruikers met der-
den delen, zonder duidelijk te maken wie dat zijn. Daarbij 
gaat het onder meer om de gps-positie, leeftijd, geslacht 
en sportprestaties. Hindriks: “Er wordt vaak gemopperd 
op de bonuskaart van AH. Die geeft inderdaad een aardig 
compleet beeld van iemands consumptiepatroon door de  
jaren heen. Maar via een activiteitenmeter delen mensen 
gegevens die veel gevoeliger zijn, omdat ze rechtstreeks 
te maken hebben met hun gezondheid. Als je slecht 
slaapt, wil je dan dat die informatie bekend raakt?”

SLIMME HARDLOOPSOKKEN
In Computer Idee 2 van dit jaar las u al 
over de Sensoria Fitness smart socks. 
Die hebben ingebouwde druksensoren. 
De reden: hardlopen leidt snel tot bles-
sures. Daarom is looptechniek belang-
rijk. Wie deze slimme sokken draagt, 
weet later van elke stap hoe de voeten 
zijn neergezet en hoe lang ze de grond 
raakten. Een enkelband verzendt de 
data namelijk naar een online dash-
board. Daar kunt u statistieken bekijken 
over uw hardloopprestaties, waaronder 
de afgelegde afstand, snelheid, het aan-
tal gezette stappen en uw loopritme. 
Terwijl u rent, spreekt een virtuele coach 
u van uw smartphone toe. Deze coach 
moedigt u niet alleen aan, maar kan ook 
informatie geven over de manier waarop 
u uw voeten neerzet. Wanneer u meer op 
uw voor- of achtervoet moet landen, 
krijgt u dat te horen. Gelukkig zijn de 
sokken volgens de fabrikant ook 
gewoon lekker zacht, zitten ze comforta-
bel en kunnen ze in de wasmachine.

Prijs: € 185,– (199 dollar) voor twee 
sokken en een enkelband, exclusief 
verzendkosten
Meer info: www.sensoriafitness.com/
gear
Filmpjes: vimeo.com/sensoria KNUFFELSHIRT

Het Hug Shirt was ooit één van de eerste 
slimme kledingstukken. Het idee is nog 
steeds geweldig: in dit knuffelshirt zit-
ten sensoren die de kracht, duur en de 
plaats van een omhelzing meten. Ook 
registreert het kledingstuk de warmte 
van iemands huid en diens hartslagfre-
quentie. Dankzij al die gegevens kan de 
knuffel worden verzonden en op afstand 
gevoeld, mits de ander natuurlijk ook 
een Hug Shirt draagt. De makers van het 
Hug Shirt hebben sindsdien nog veel 
meer slimme kledingstukken gemaakt. 
En die zijn mooi bovendien. Zo bestaat 
de huidige collectie uit allerlei kleding-
stukken waarin op subtiele wijze licht-
gevende stoffen zijn verwerkt, die deels 
vanaf een smartphone in te stellen zijn.

Meer info: cutecircuit.com/the-hug-
shirt
Filmpjes: vimeo.com/cutecircuit

JURK MET BOODSCHAP
Eef Lubbers maakt kleren met een bood-
schap. Samen met Malou Beemer 
maakte ze Kimbow. Dat is een interac-
tieve jurk waarvan het garen rood wordt 
als de drager een uitdagende houding 
aanneemt door haar handen op haar 
heupen te plaatsen. Voor de techniek 
kreeg het tweetal hulp van de TUe, het 
TextielLab Tilburg en Aartsen Elektroni-
ca. Ook maakte Lubbers lingerie. Unlace 
reageert op aanraking. Wanneer iemand 
dit ondergoed aanraakt wordt het tex-
tiel op die plek warmer en huidkleurig.

Meer info: eeflubbers.com

DOORKIJKKLEREN
Je zou het vrouwonvriendelijk kunnen 
vinden: een jurk die doorzichtig wordt 
als iemand in de buurt komt, of als 
het hart van de drager sneller gaat 
kloppen. De maker van ‘Intimacy’, 
de Nederlandse kunstenaar Daan 
Roosegaarde, verdedigt zichzelf door 
te zeggen dat de kleding in samenwer-
king is gemaakt met de vrouwelijke 
ontwerpers Maartje Dijkstra en Anouk 
Wipprecht.

Meer info: www.studioroosegaarde.
net/project/intimacy-2-0
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Bendoo Box 3.0
Techniek spelenderwijs

GA VOOR DEZE AANBIEDINGEN NAAR WWW.HUBBIT.NL
* Voor deze aanbieding geldt: inclusief btw /  exclusief verzendkosten / op = op. De hier genoemde aanbieding geldt zolang deze editie van Computer Idee in de winkel ligt.

De Bendoo Box 3.0 is hét complete pakket om 
kinderen op een creatieve manier vertrouwd te 
maken met de werking van technologie. De 
Bendoo Box 3.0 is gebouwd rondom de nieuwe 
Raspberry Pi 3 model B. Deze mini-computer 
kan alles wat een gewone computer ook kan. 
Bovendien kunnen kinderen er uitgebreid mee 

De eerste notebooks en mobiele apparaten met de nieuwe usb 
type c-poort zijn er al en het duurt niet lang meer voordat deze 
standaard op alle computers gemeengoed is. De Stellar-C usb-
stick slaat een brug tussen heden, verleden en toekomst. Deze 
zeer kleine 64 GB-stick heeft namelijk zowel een usb 3.0- als een 
nieuwe usb c-poort. Filmpjes en video’s overzetten van bijvoor-
beeld een smartphone of Mac met de nieuwe usb-standaard naar 
een pc met ‘ouderwetse’ usb-poort is hierdoor zo gebeurd. De 
doorvoersnelheid bedraagt hierbij maximaal 110 MB/s (een zeer 
respectabele snelheid). De stick is op alle platformen te gebrui-
ken en compatibel met oudere usb-standaarden. De behuizing is 
van metaal, zodat deze Stellar tegen een stootje kan.

Patriot Stellar-C (64 GB)
Toekomstbestendige usb-stick 

experimenteren, waarbij de kans dat 
het besturingssysteem crasht eigen-
lijk nul is. Robots aansturen, licht scha-
kelen, films kijken, allerlei soorten sen-
soren eraan hangen, Minecraft spelen, 
surfen op het internet: noem het maar op of het 
is mogelijk.

PROGRAMMEREN IS LEUK!
Binnen een paar minuten hebben kinderen 
de onderdelen van de Bendoo Box 3.0 aan-
gesloten op een beeldscherm en op het inter-

net dankzij de geïntegreerde 
wifi-module. Ze kunnen er 
dan meteen mee aan de slag. 
In het bijgeleverde boekje, dat 
speciaal voor kinderen is 
geschreven, leggen we stap-
voor-stap de basisbeginselen 

€39,95

De nieuwe Raspberry Pi 3 Model B past in dezelfde behuizing als 
zijn voorgangers, maar is intern aanzienlijk verbeterd. De chipset 
is veel krachtiger, waardoor hij nog geschikter wordt als media-
speler. Ook zijn de verbindingsmogelijkheden uitgebreid met 
geïntegreerde bluetooth en wifi. De nieuwe Pi is hiermee een vol-
waardige netwerkcomputer geworden. En met deze Compleetset 
kunt u er meteen mee aan de slag! 
De Raspberry Pi 3 Compleetset bevat: Raspberry Pi 3 Model B * 
Netadapter 5 volt, 2,5 ampère * Originele behuizing * 16 GB 
micro-sd-kaart met sd-adapter * Hdmi-kabel (1,5 meter) * 
Netwerkkabel (2 meter) * 124 pagina’s tellende gids met leuke 
Pi-projecten.

Raspberry Pi 3 Compleetset 
Meteen aan de slag!

Patriot Stellar-C (64 GB)

€39,€39,95

€29,95*
€34,95

van de werking van de hardware 
uit en laten we kinderen de eerste 

stappen zetten in de wereld van 
het programmeren.

BENDOO BOX 3.0:
* Raspberry Pi 3 - Model B 
*  Draadloos mini-toetsenbord 

(inclusief touchpad)
* Geïntegreerde wifi-module
* Geïntegreerde bluetooth (Low Energy) 
* Raspberry Pi-behuizing
*  8 GB micro-SD-kaart 

(inclusief Bendoo-software)
* Uitgebreid lesmateriaal
* AC Adapter micro-usb
* Utp-kabel (2m)
*  Hdmi-kabel (1,5 m) (let op: beeldscherm 

met hdmi-ingang is vereist!)

Raspberry Pi 3 Compleetset

€69,99*

€139,-
*
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