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Inhoud 

• Comfort: definitie en testmethodes 

• Invloed van materiaal en confectie 

• Waarom 3D bodyscans? 

• Resultaten en conclusies onderzoek naar 
comfortparameters 

• Selectiecriteria voor werk- en 
beschermkledij 

– mandaat M/509 EN 

– PROCOM 
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Kledingcomfort 

Definities en testmethodes 
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Moeder, waarom kleden wij ons? 

Identiteit Attractiviteit   Bescherming  Prestatievermogen  

5 
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Comfort = 

Perceptie van welbehagen 

Physiologische 
condities 

Thermophysiologisch comfort : thermo-
regulatie & vochthuishouding 

Materiaal 

Stijl 

Fit 

Sensorieel 
comfort 

Materiaal 

Fit 

Assemblage 
methode 

Psychologische 
condities 

Esthetiek  

Design/Stijl 

Fit 

Kwaliteit  
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Thermofysiologisch comfort 
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Activiteit  Energie (W)  

Slapen    70 

Rusten  90 

Autorijden (druk) 200-220 

Wandelen (4,8 km/h) 280-350 

Fietsen (16 km/h 420-490 

Zware arbeid 445-545 

Lopen (8 km/h) 700-770 

Sprinten  1400-1500 

Poetsen 190-380 

Kantoorwerk  100-190 

Sterk beïnvloed door materiaal, 

model en pasvorm 

Testmethodes 

• Skin model: thermische weerstand en 
weerstand tegen verdampen (Km²/W) 

                                                     

 

 

 

 

• Luchtdoorlaatbaarheid 

• Thermal manikin 

 

 

 

8 

Sample 

Hot plate 

(dry) Ta = 20°C hr,a 

= 60 % 

Thermal guard 

Tm = 35°C 

T = 35°C 

Cellophane 

Thermal guard 

Sample 

T = 35°C 

Tm = 35°C 

Ta = 35°C hr,a 

= 40 % 

Hot plate 

with water 
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Invloed van materiaal en confectie 

Invloed van materiaal op de 

vochtbalans 

10 

• Bij niet gecoate materialen is er een zeer 

sterke correlatie tussen de massa en de 

dikte van het materiaal en de resistentie 

tegen verdampen, iets minder bij gecoate 

waar vooral het type coating bepalend is 

• Geen verband tussen luchtdoorlaatbaarheid 

en waterdampdoorlaatbaarheid, tenzij bij 

sterk hydrofobe materialen 
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Invloed van materiaal op isolerend 

vermogen 

• Hoofdzakelijk afhankelijk van de 
luchtdoorlaatbaarheid, minder van dikte en 
massa 

• Hoe beter de isolatie, hoe slechter de 
waterdampdoorlaatbaarheid 

• Isolerend vermogen vermindert: 
– Met 20% in zittende positie 

– Met 50% tijdens fietsen of wandelen 

– Met 90% bij zware weersomstandigheden (felle wind 
en regen) 
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Invloed van de confectietechnische 

parameters 

• Pasvorm 

• Overwijdte 

• Model 

• Assemblagetechnieken  

12 
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Waarom 3 D bodyscans 

Maten 

Lichaamsvormen 

Leeftijd 

1D versus 3D 

Project SMARTFIT 

Pasvorm 

• Verschillende matenranges 

– Numerieke: 48, 50, …(9 à 10 maten) 

– Alfanumerieke: S, M, L, …(5 à 6 maten) 

– Uniseks 
Heupbreedte vrouwen gemid. 26 mm breder 

Schouderbreedte vrouwen gemid. 54 mm smaller 

Geen significante verschillen in borstomtrek, maar 

wel in vormverschil 

• Hoe worden maten vandaag bepaald? 

14 
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15 

16 
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Hoe zit het met de pasvorm 

vandaag? 

19 

Is het zandloperfiguur relevant? 
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Zelfde maat, verschillende vorm 

20 30 40 AGE 

91 87 89 CHEST 

71 68 70 WAIST 

95 92 94 HIPS 

Die wijzigt met de jaren … 

22 

breasts 

hips 
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1D versus 3D 

23 

1D is blind! 

IWT TETRA project SMARTFIT 

• Bepalen van de lichaamsmaten en -

vormen van de Belgische bevolking met 

bodyscanner 

• Studie van de morfotypes 

• Ontwikkeling van een allometrische 

gradatietechniek 

• Verwerken van scanresultaten tot 

bruikbare avatars 

24 
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Doelstellingen 

• Hogere omzet 

• Minder retours 

• Snellere 

productontwikkeling 

• Meer klantenbinding 

• Betere bescherming 

• Betere prestaties 

25 

Karakteriseren van 

confectieparameters die comfort 

beïnvloeden 

Resultaten en conclusies project COMFORTEX 
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Vergelijking isolatiewaarde tussen 

uniseks omlooppakken bij man 

(rood) en vrouw (groen) 

27 

Betere isolatie ter 

hoogte van armen bij 

vrouw (meer lucht) 

Betere isolatie ter 

hoogte van heupen bij 

man (meer lucht) 

Vergelijking 

waterdampdoorlaatbaarheid tussen 

uniseks omlooppakken bij man 

(rood) en vrouw (groen) 
Vocht gaat moeilijker 

verdampen ter hoogte 

van heupen bij man 

(meer lucht, geen 

contact met materiaal) 



12-1-2013 

15 

Overwijdte  

• Om bewegingsvrijheid te garanderen 

wordt kledij enkele tot vele centimeters 

groter gemaakt dan het lichaam 

• Vooral ter hoogte van borst en armen 

• Afhankelijk van bv. uitgeoefend beroep 

Slim fit/Loose fit 

• Loose fit werkoverall 

– Borstomtrek + 10 cm 

– Armuitsnijding + 2 cm 

– Mouwomtrek + 4 cm 

– Halsomtrek + 2,75 cm 

– Heupomtrek + 8 cm 

30 
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Vergelijking isolatiewaarde tussen 

werkoveralls slim fit (groen) en 

loose fit (rood) 

31 

Betere isolatie ter 

hoogte van heupen bij 

loose fit (meer lucht) 

Vergelijking 

waterdampdoorlaatbaarheid tussen 

werkoverall slim fit (groen) en loose 

fit (rood) 
Vocht gaat moeilijker 

verdampen bij loose fit 

(meer lucht, geen 

contact met materiaal) 
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Model 

• Mensen transpireren om 
lichaamstemperatuur op peil te houden 

• Overtollig vocht moet zo snel mogelijk 
afgevoerd worden  
– afname isolerend vermogen, condensatie, 

onderkoeling 

• Zorgen voor ventilatie  
– pompend effect, schoorsteeneffect, wind 

(ventilatieopeningen) 

Ventilatie in winterregenjas 

(waterdicht en ademend) 

• Geen ventilatieopeningen 

• Ventilatie op de rug 

• Ventilatie op rug, borst en mouwen 

34 
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Vergelijking isolatiewaarde tussen 

jassen zonder (blauw), weinig 

(rood) en veel (groen) 

ventilatieopeningen 

35 

Vergelijking 

waterdampdoorlaatbaarheid tussen 

jassen zonder (blauw), weinig (rood) 

en veel (groen) ventilatieopeningen 

Foutieve plaatsing van 

ventilatie (op armen en borst 

wordt de jas ‘gedragen) 
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Assemblagetechnieken 

• Gestikte naden (naadwaarde 3 mm) 

• Gelaste naden (naadwaarde < 1 mm) 

Vergelijking isolatiewaarde tussen 

regenjas met gestikte naden 

(groen) en gelaste naden (rood) 

38 
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Vergelijking 

waterdampdoorlaatbaarheid tussen 

regenjas met gestikte naden 

(groen) en gelaste naden (rood) 

Iets beter bij gelaste naden 

(continuïteit tussen de 

delen) 

Conclusies  

• Goede pasvorm met weinig overwijdte is 
belangrijk om vocht snel af te voeren 

• Meer overwijdte gaat beter isoleren, doch let 
op voor turbulentie 

• Niet het aantal ventilatieopeningen, maar de 
plaats is belangrijk 

• Assemblagetechniek vooral belangrijk om 
jassen waterdicht te maken 
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Selectiecriteria voor werk- en 

beschermkledij 

Criteria 

Mandate M/509 EN 

Borging van kwaliteit en comfort 

 

 

PBM niet verwarren met werkkledij! 

• Beschermkledij 
– Gratis ter beschikking, goede 

werking en hygiëne 
verzekeren d.m.v. onderhoud, 
herstelling en vervanging 
(89/391/EEC) 

– Werknemers beschermen 
tegen 1 of meer risico’s die 
niet kunnen vermeden worden 
of collectief afgeschermd 
(89/656/EEC) 

– Voldoen aan 89/686/EEC  

– Draagt steeds een CE merk 

 

• Werkkledij 
– Gratis ter beschikking (KB 6 

juli 2004) 

– Vermijden dat de werknemer 
zich vuil maakt 

– Onderhoud berust bij de 
werkgever, tenzij risicoanalyse 
aangeeft dat er geen gevaar is 
voor de gezondheid en dit 
vermeld is in een CAO 

42 
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Criteria 
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• Een waaier van standaarden om na te gaan of 
een bepaald artikel geschikt is voor de 
beoogde toepassing en industrieel onderhoud. 

• Standaarden zijn vooral gericht op het 
beschermend karakter, maar hebben geen 
aandacht voor het comfortgevoel van de 
gebruiker. 

• SUCAM: A practical guide on Selection, Use, 
Care and Maintenance – CEN/TR 15321:2006 

• Care4Safe 

 

 

Mandate M/509 EN 

• Ontwikkeling van een werkplan voor 
standaardisatie in het domein van beschermend 
textiel en PBM’s: revisie van huidige standaarden + 
bijkomende aspecten 

• Lead Market Innitiative 

• Focus op recente technologische ontwikkelingen en 
user-driven design 

• Aandachtspunten: 
– ICT & elektronica: smart textiles 

– Ergonomie en comfort: ontwikkeling van eenvoudige, 
objectieve en kostenefficiënte testmethodes 

– Duurzaamheid en total cost of ownership 
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Borging van kwaliteit en comfort 

• Wasprocessen hebben een significante 
invloed op kwaliteit en comfortaspecten van 
kledij: 

• stoffen worden meer of minder doorlatend,  

• gaan krimpen of uitzetten,  

• verliezen geheel of gedeeltelijk hun gewenste 
isolerende eigenschappen,  

• achteruitgang van elasticiteit, 

• het beschermingsniveau gaat achteruit, 

• de kleur wordt aangetast, 

• … 
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IWT TETRA project PROCOM 

• Kwaliteit en comfortborging van professionele 
kledij 

• Doelstellingen  

– Ontwikkeling van een procedure waarmee het 
behoud van kwaliteit en draagcomfort kan 
aangetoond worden: set van gevalideerde 
teststandaarden 

– Handboek opmaken van lastenboeken  
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Dankwoord 

Wij danken het Vlaams Agentschap voor 

innovatie door wetenschap en technologie 

IWT voor de financiële steun 
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Dank voor uw aandacht! 

12-1-2013 48 

Vakgroep Mode-, Textiel- en Houttechnologie 

V. Vaerwyckweg 1 - 9000 Gent 

09/243 27 36 

Alexandra.deraeve@hogent.be 

 

 

mailto:Alexandra.deraeve@hogent.be

