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Centexbel

Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor 

de Belgische Textielnijverheid

onafhankelijk en objectief advies

de expertise van 150 hoogopgeleide 

medewerkers

een sector-overschrijdend en internationaal 

kennisnetwerk

een focus op duurzame ontwikkeling

praktische ondersteuning

partnership

een open aanpak
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Producten & Activiteiten

R&D Testing Services
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Centexbel - testing

brand

FR - eigenschappen

vlam-ontwikkeling

rookgassen

rookdichtheid

fysisch

abrasie

kleurechtheid

anti-statisch

waterdicht

chemisch

permeatie

zware metalen

emissie

vezel identificatie

microbiologisch

barrière effecten

biodegradeerbaar

anti-microbieel

cytotoxiciteit

Geaccrediteerde laboratoria
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certificatie

beschermkledij

speelgoed

tapijt

reisbussen

vloer- en wandbekleding

textiel zonder

schadelijke stoffen

duurzaam productieproces

recycling

Centexbel – certificatie en dienstverlening

Dienstverlening

consultancy

training

standardisatie en normalisatie

patent ondersteuning

publicaties – website –

brochures – social media - … 
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Technology Fields

Functional thermoplastic 

textiles

• Meltprocessing of polymers in 

textiles and composites

Textile functionalisation

and surface modification

• Coating, finishing and surface

modification for new and

superior functional

performances

Health, safety and

security

• Textile products for health, 

safety and security purposes
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Slim textiel en de zorg van morgen

 Diagnose

 Revalidatie

 Behandeling

 Comfort

 Preventie
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 Aan- en afwezigheid

 Valrisico
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SmartTextiles@CENTEXBEL



Textile embedded sensors

Realizing pressure sensors using textile 
process      e.g.: Keybord
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Textile embedded sensors

 Movement sensors

 e.g.: respiration detector
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Monitoring harness with embedded 
optical sensors
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Embedding conductors

Conductive yarns

Stretchable patches 
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Encapsulation by screenprinting 
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Conductive tracks by screenprinting

electroluminiscence 18



Textile embedded sensors

 Detection of vital signs 

e.g.:Heartbeat rate
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Carpet with embedded sensors
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Embedded lighting elements

 Fiber optics

 Led’s
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Slim textiel en wearables

 Losse componenten

 Smart watches

 Hartslag meters

 Activity monitors

 Geïntegreerde oplossingen?

 Lab-demo’s

 Not fashionable

 Geen industrieel proces

2M Engineering
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Smart textiles: naar volledige integratie

Bewaren van textiel eigenschappen

Garanderen van maximale comfort

Eisen aan electronische componenten en circuits

 Dikte

 Lichtgewicht

 flexibiliteit

Bijkomende eigenschappen

 Drapeerbaarheid

 Elasticiteit

 Ademendheid

 wasbaarheid
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SMART-pro: van lab-demo naar industriële
productie

ICT

electronics

textiles

via cross sectorale samenwerking
voor verschillende

applicatie domeinen

interventie

(thuis) zorg

technisch

sport en 

vrijetijd

door de industrie

ABS Laundry Business 

Solutions

Balta Industries

Deslee Clama

Helioscreen

Niko Projects

Sioen Apparel

Yazzoom

2enjoy 

Aerosleep

Bekintex

Elasta

Henkel Electronic Materials

Page Electronica

Televic Group

Wollux

ActWithCare

Connect Group

Esri

Gysemans Clothing Group

Quad Industries

TIO3 – TIC

ALLTHINGSTALK

Custom8

Europlasma

Haelvoet

Maastricht Instruments

Sioen Industries

VTEC
NRB 
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SMART-pro: uitdagingen, keuzes, mogelijkheden

electronica

textielICT

Electronica design en integratie in textiel

• Beschikbare electronische componenten

• Industriële productie processen

• Betrouwbaarheid: electronisch, mechanisch, …

• Comfort: elasticiteit, flexibiliteit

• gebruiksvriendelijkheid

Dataprocessing

• Collectie, modelering en 

verwerking van sensor data

• Kennis verwerving uit data

• Gebruiksvriendelijke raadpleging

Doelstellingen eindgebruikers

• Sport, zorg, interventie: localisatie, fysiologische parameters, 

temperatuur, activity monitoring

• Technisch: druk, temperatuur, mechanische parameters

• Voldoen aan specificaties

• Mogelijkheid tot certificatie
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SMART-pro: globale aanpak voor individuele
gebruikers

 Globale aanpak

 Één ontwerp – meerdere toepassingen

 Werkplan voor de realisatie van e-textiles

 bedrijven samenbrengen

 Eindgebruikers

 Textielproducenten

 Assemblage

 materiaalleveranciers

 Integratieproces

 Geleidende garens / printing inks

 Connectering

 inkapseling
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Home/Care

 Concept

 continue, onopvallend en niet-stigmatiserende controle van de patiënt en zijn omgeving, 
thuis en on-the-go

 doelpubliek

 ouderen

 patiënten in de revalidatie fase na een medische ingreep

 formele en informele zorgverleners

 Objectief

 persoonlijke begeleiding en zorg op afstand met als doel:

 verhogen autonomie en kwaliteit van het leven

 leveren van optimale ondersteuning op aanvraag

 Voorspellen  van de (verminderde) staat van de patiënt door middel van

 Stimulatie en detectie van beweging en inactiviteit

 Monitoring van de evolutie van de belangrijkste parameters (bv loopsnelheid)
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Home/Care

 vluchtgedrag
 herkennen waar de patiënt zich 

bevindt en of hij of zij wordt 
verondersteld om daar te zijn

 valdetectie
 Herkennen van een val

 Activity monitoring
 herkennen van normaal

bewegingspatroon

 Fysiologische toestand
 Monitoring van de 

gezondheidstoestand, trends en 
evolutie

Pressure sensor

T-shirt/underwear/etc. equipped

with sensors

Sensor gateway

Movement sensor

Light/temperature/humidity sensor
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Smart clothes can be more inconspicuous than watches and can record more 

data, and manufacturers do not have to convince people to wear clothes as 

they do watches -- they are already doing it.
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Dial 1 for euphoria: What happens when we can zap our brains into any mood? 
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Dial 1 for euphoria: What happens when we can zap our brains into any mood? 



Bedankt voor uw aandacht

www.centexbel.be

www.smart-pro.eu

Mark Croes – mc@centexbel.be
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