


Prototype 2: 88 Suit 

De 88 Suitvan Martijn ten Bhömer, Borre Akkersdijk en Daan Spangen berg 

laat een nieuwe vorm van 3D-breien met kopergarens zien die gps- en wifi

technologie integreren (zie afb. 2). Het idee is om de met gadgets en opla

ders uitpuilende zakken te doen verdwijnen en alle hulpmiddelen te 

integreren in de kleding zelf. Het pak is getest tijdens South by Southwest, 

een Amerikaans muziek- en technologiefestival. De positie van de drager 

werd op Google Maps bekendgemaakt en musici werden uitgenodigd om 

hun tracks te uploaden op een specifieke website die het pak als bewegende 

url benutte. Zo werd een mobiele muziekverzameling gecreëerd. Het proto

type was een succes en liet zien hoe draagbare technologie tot een geheel 

nieuwe ervaring voor de gebruiker kan worden. Het gebreide pak heeft zak

ken met tussenruimtes in het materiaal om de chips voor gps, wifi en andere 

toekomstige functies op te bergen. Twee lagen van het katoen verbergen, 

beschermen en geleiden de koperdraden. 

Prototype 3: Vigour 

Vigour (te vertalen als 'sterkte', 'dynamiek') is een gebreid shirt voor ouderen 

met lange mouwen, ontwikkeld door Martijn ten Bhömer en Pauline van 

Dongen (zie afb. 3). Het materiaal is een geleidend elastisch garen met inge

bouwde stretchsensoren dat de bewegingen van het bovenlijf monitort. Dit 

stuk draagbare technologie geeft bijvoorbeeld een geriatrische patiënt en 

de fysiotherapeut inzicht in de bewegingen en de vooruitgang tijdens de 

therapiesessies. Tijdens de oefensessies geeft het de drager door geluid of 

door middel van vibraties direct feedback en stimuleert het bewegen. Het 

bevordert zo ook op non-verbale wijze de communicatie tussen alzheimerpa

tiënten en hun verzorgers. Het kledingstuk kan ook de hele dag worden ge

dragen om op deze manier informatie te verzamelen. 

Martijn ten Bhömer en Borre Akkersdijk, Tactile 

Dialogues {foto: Josefina Eikenaar/TextielMuseum). 

2 Martijn ten Bhömer, Borre Akkersdijk en Daan 

Spangenberg, BB Suit {foto: Josefina Eikenaar/ 

Textiel Museum). 

3 Martijn ten Bhömer en Pauline van Dongen, Vigour 

(foto: Joe Hammond). 
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Prototype 4: Vibe-ing 

Het kledingstuk Vibe-ing is ontworpen door 

Eunjeong Jean, Kristi Kuusk, Martijn ten Bhömer 

en Jesse Asjes (zie afb. 4). Het is eigenlijk een zelf

hulpinstrument in de vorm van een kledingstuk, 

dat het lichaam door middel van tactiele impul

sen -de makers noemen het 'vibratietherapie' -

beter maakt. Het kledingstuk is gebreid uit 

merinowol en heeft zakken met erin opgeno

men elektronische feedbackcircuits die elke aan

raking signaleren en vervolgens reageren door 

op specifieke drukpunten het materiaal te laten 

vibreren. Het doel is om een dergelijk kleding

stuk aan te passen aan de behoeften van elk indi

vidueel lichaam. Als prototype laat Vibe-ing aan 

een breed publiek zien welke mogelijkheden 

draagbare technologie in de toekomst kan bie

den voor zelfhulp in de huiselijke omgeving en 

tijdens dagelijkse activiteiten. 
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fortabel warm laten voelen. Het is weinig effici

ent om handen en voeten te verwarmen, waar 

warmte snel aan de buitenlucht wordt afge

voerd. 

Lees ook de bespreking van het boek Advanced 

Texti/es for Hea/th and Wellbeing van Marie 

O'Mahony op pagina 19. 

Monika Auch is beeldend kunstenaar en redactielid. 

Website 

http ://crispplatform. n 1/pro j ects/sma rt-texti Ie-services 

www.waag.org/nl/project/crisp-smart-textîle-services 

www.beta-textiles.com 

www.want.nl/byborresxsw 

www.thisisvigour.com 

Noot 

Prototype 5: Spine dress 1 Zie: Keune, Pieter, 'Genomineerden en winnaars van de 

De Spine dress is een ontwerp van Marina Toeters New Material Award', in: kM 92, pp. 16-19. 

(zie afb. 5). Haar uitgangspunt is dat het gek is 

om hele huizen te verwarmen terwijl alleen het Literatuur 

microklimaat dicht om het lichaam verwarmd Braddock, Sarah E. en O'Mahoney, Marie, Techno Textiles: 

hoeft te worden. Het non-woven onderdeel is Revolutionary Fabrics for Fashion and Design, 1998, Thames 

langs de ruggengraat geplaatst waar veel bloed- and Hudson. 

vaten lopen die zo de warmte transporteren om Braddock, Sarah E. en O'Mahoney, Marie, Textiles and New 

de kern van het lijf te verwarmen. In het non- Technology, 1994, London. 

woven materiaal is carbonvezel opgenomen dat O'Mahoney, Marie, Advanced Textiles for Health and 

het geleidend maakt en daardoor makkelijk om Wellbeing, 2011, Thames and Hudson. 

warmte te transporteren. Een verhoging van de Quinn, Bradley, Textile Futures: Fashion, Design and 

temperatuur met 2 graden zal het hele lijf com- Technology, 2010, Black and White. 

4 Eunjeong Jeon, Kristi Kuusk, Martijn ten Bhömer, 

Jesse Asjes, Vibe-ing (foto: Josefina Eikenaar/ 

TextielMuseum). 

5 Marina Toeters en Contrechoc, Spine dress (foto: 

Wetzer & Berends). 

HetTextfelLab 

Vol gem Suun RüSHlff, curator Europun dll'<lgn 

bij hel Textiel Museum, kon elektronisch en 

cheml•ch sllm tedlel veel b•tvlrenen In de 

gezondheidssector, maaroo� een sllm gebruik ven 

materiaal en technlek biedt mogelijkheden. Als 

voor�ld hllillt tt Pro!ecf/.,., Undt!f'WHr aan, 

waarvoor Judith VeldhulJz- v_an Zanten vorig j•ar 

de Naw Mater,•I Award ontving. 1 'ZIJ rkht zich m•t 

dit project op da emotionele en ecologische 

Impact van h41t veelvoorlrornendf! problf!f!m van 

lncont'inentle'. vertelt Rllneter. 'Onder de dfdrn of 

wollen buitenkant van de g@bn,ld•broeken heeft 

V@ldhulj2en v•n Zant.an op subtiele wlJ1te 

hoogabsorberend microflbu ungebracht dat-re 

n hetT0111lell.Jtb van hot Te,ctlfllMu.seum he•ft 

on�ikkeld. • Ontw•rpers dia in s81m'nwerklng 

mat hal T•l<11all.ab prajecun met een focus op de 

gezondhvldnotg willen ontwlkkelf!n, ieljn welkom 

conform de atge.mene vaarwalltden, op to vragon 

bij het Te.xtlelMusewn. www.tntielmuseurn,nl 
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