
3D Human Model voor betere productontwikkeling en validatie 

12

TE
K

ST
: L

IA
M

 V
AN

 K
O

ER
T,

 F
O

TO
G

R
AF

IE
: M

AR
TI

N
 V

AN
 W

EL
ZE

N
april 2012

Voortschrijdend inzicht 
“In eerste instantie was het de bedoeling 
om een open source 3D Human Model 
te maken. Op deze manier konden alle 
gebruikers verbeteringen aanbrengen en 
zou het model steeds beter worden”, licht 
Konings het ontstaan van de 3D Human 
Model toe. “Na een tijd bleek echter dat er 
voor de ontwikkeling van het model diep 
in de antropometrische materie moest 
worden gedoken. Bovendien moest men 
zeer kundig zijn met het dynamische 
modelleren in SolidWorks en vroeg 
optimalisatie ook de nodige tijd van de 
gebruiker. Hierdoor kregen we nauwelijks 
respons op het gebied van ontwikkeling, 
maar wel veel vraag naar de status en de 
beschikbaarheid. Conclusie was dat als we 

er een goed werkend en wetenschappelijk 
gevalideerde design & development tool 
van wilden maken, we het zelf moesten 
doen.“ Konings & Kappelhoff besloot 
om sponsors te zoeken en de 3D Human 
Model met behulp van inkomsten uit de 
sponsor- en verkoopopbrengsten verder 
te ontwikkelen. “Momenteel bestaat er 
een moedermodel van de 3D Human 
Model dat door Excel aangestuurd wordt. 
Hiermee kunnen we vrij eenvoudig 
nieuwe data vertalen naar nieuwe 
modellen”, aldus Konings. Hoewel dus 
nog niet compleet, zijn er op de website 
www.3dhumanmodel.com inmiddels 18 
modellen te verkrijgen. Deze variëren van 
Nederlanders en Europeanen tot Noord-
Amerikanen en Aziaten. Binnenkort zullen 

hier ook modellen voor kinderen aan 
worden toegevoegd. Konings: “Gezien de 
complexiteit van de ontwikkeling staat er 
nog een aantal zaken op het verlanglijstje 
om de beschikbaarheid, variëteit en 
functionaliteit van de 3D Human Model te 
verbeteren. Zo werken we aan een groter 
aanbod van data sets en percentielen, 
beperking in bewegingsuitslag, de 
toevoeging van gewicht en het kiezen 
van de lichaamsbouw. Op deze manier 
kan bijvoorbeeld het model dikker of 
dunner worden, of een beperking van 
bewegingsuitslag van ledematen worden 
meegegeven. En voor wie het juiste model 
er dan toch nog niet tussen zit, zijn ook 
klantspecifieke modellen mogelijk.”

(Vervolg op volgende pagina >>>)  13

Q-dummy’s
Botsproefpoppen conform 

het nieuwe reglement.

Dimensions is het magazine van

De 
menselijke 
maat Of het nu gaat om producten voor consumenten 

of voor gebruik in de medische of professionele 
industrie, ergonomie is nog vaak een ondergeschoven 
kindje tijdens het ontwerpproces. Want hoewel 
een ontwerp over het algemeen wel naast een 
gemiddelde menselijke maatlat wordt gelegd, blijft 
een goede validatie van het ontwerp meestal uit. 

“Recente afmetingen van mensen zijn vaak alleen in getallen of als 2D-data 
beschikbaar”, merkt Wouter Konings op. De mede-eigenaar en oprichter van Konings 
& Kappelhoff heeft een voorliefde voor ergonomie. Zijn sporen verdiende hij destijds 
bij Dyson, waar hij meewerkte aan de beroemde cyclone-stofzuiger. Daarna werkte 
hij bij Philips aan kostenoptimalisatie van het Philishave-platform. Ervaringen die de 
zeer uiteenlopende klantenkring van het veelzijdige ontwerpbureau ten goede komt. Of 
het nu gaat om massaproducten voor multinationals als Philips en Nike, of om kleine 
serieproducten zoals de BodyGrip voor start-up Medical Product Innovations, ergonomie 
wordt in de ontwerpen van Konings & Kappelhoff nooit tekort gedaan.  

“In alle dingen die ik tijdens mijn opleiding en carrière ontwierp, liep ik telkens tegen 
ergonomische aspecten aan. Met name de antropometrie, het vakgebied dat zich 
bezighoudt met de afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam, bleek een 
belangrijk ingrediënt voor de ontwikkeling van een geslaagd eindproduct.” Konings 
had al wel vaker naar betaalbare mannequins gezocht, maar trof deze alleen aan bij 
high-end pakketten als NX en Catia. Beschikbare 3D-modellen waren kostbaar en 
bevatten bovendien beperkte en/of achterhaalde data. In samenwerking met de TU Delft 
ontwikkelde Konings & Kappelhoff daarom een mannequin, de 3D Human Model, voor 
gebruik in SolidWorks. 



Validatie  
en presentatie
Gevraagd in welke gevallen het 
beschikken over 3D Human Models een 
ontwerper ten goede komt, hoeft Konings 
niet lang na te denken. “In de eerste 
plaats kan je het model inzetten voor 
ontwerpvalidatie. Neem bijvoorbeeld 
kinderzitjes. Deze moeten aan vele 
regels voldoen en ook de nodige dure 
botsproeven doorstaan. Binnenkort 
komen er nieuwe Europese regels uit 
die refereren naar andere data dan de 
huidig toegepaste antropometrische data. 
Fabrikanten worden hierdoor gedwongen 
middels validatie te onderzoeken of de 
huidige producten nog wel aan de nieuwe 
regelgeving voldoen. Een eenvoudige 
eerste controle in de digitale wereld is dan 
natuurlijk een stuk voordeliger dan het 
testen met dummies. Maar ook bedrijven 
als Ahrend en Gazelle hebben er veel baat 
bij om juist al in het voortraject te kijken 
welke afmetingen voor het ontwerpen 
voor een bepaalde doelgroep handig zijn 
en deze tijdens het ontwikkelproces 3D in 
het ontwerp mee te nemen. Eigenlijk geldt 
dit voor iedereen die producten ontwikkelt 
waarbij er sprake van menselijke interactie 
is. Of het nu de ontwikkeling van producten 
voor de automotive-, de machinebouw- of 
de medische industrie betreft, een betere 
ergonomie (antropometrie) komt de 
kwaliteit van een product altijd ten goede. 

Daarnaast is er het verkoopargument. Het 
plaatsen van een proportioneel realistisch 
en visueel neutraal 3D Human Model 
in een rendering brengt de boodschap 
nu eenmaal veel beter over dan een 
2D-aanzicht van een poppetje. En wil je het 
helemaal mooi doen, dan behoort ook het 
maken van een animatie met de 3D Human 
Model tot de mogelijkheden. Tot slot kan je 
ook nog denken aan toepassingen als het 
maken van handleidingen. Een realistisch 
plaatje zegt nu eenmaal meer dan duizend 
woorden.”

Samenwerking 
Dat het een behoorlijke klus is om 
alle benodigde data en datasets voor 
een 3D-mannequin te verzamelen en 
up-to-date te houden weet ook Johan 
Molenbroek. De professor Toegepaste 
Ergonomie & Design aan de TU Delft 
strijdt al jaren om ook de huidige Jan 
Modaal in de tabellen van de Europese 
normen te krijgen en is blij met het 
initiatief van Konings & Kappelhoff. 
“Volgens EN 547 is de P95 lichaamslengte, 
de grootst mogelijke Europeaan die in 
die norm wordt meegenomen nog steeds 
maar 1,88 meter. Niet echt een goed 
visitekaartje voor de ergonomie. Helemaal 
wanneer je bedenkt dat een goede fysieke, 
sensorische en cognitieve interface een 
product niet alleen comfortabeler, maar 
ook veiliger en efficiënter maakt. Gelukkig 

“Een realistisch  
plaatje zegt nu eenmaal 

meer dan duizend 
woorden.”
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hebben we DINED, een openbare website waar we in ieder geval 
de Nederlander up-to-date houden. We hebben deze kennis 
graag aan Konings en Kappelhoff beschikbaar gesteld voor de 
ontwikkeling van hun 3D Human Model. Hierdoor komt steeds 
meer van onze data in 3D beschikbaar en wordt er binnenkort via 
DINED een studentenversie van de modellen aan onze studenten 
beschikbaar gesteld, zodat ook zij in hun ontwerpen meer 
aandacht voor ergonomie zullen hebben.” Overigens is de TU 
Delft niet de enige partij die heeft geholpen bij de totstandkoming 
van de 3D Human Model. Zo heeft Design Solutions technische 

ondersteuning verleend en zijn er licenties door SolidWorks 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de 
modellen. Konings & Kappelhoff is sinds kort zelfs solution 
partner van SolidWorks. Dit houdt in dat de 3D Human model 
modellen nu ook via de SolidWorks website te vinden zijn. 
Konings: “We hopen dat al deze initiatieven leiden tot meer traffic 
naar de website www.3dhumanmodel.com en natuurlijk tot meer 
downloads. Want hoe meer er gedownload wordt, des te meer 
aanvullende varianten wij kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk wordt 
de wereld hierdoor toch weer een stukje ergonomischer.”
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Gezin - NL DINED
Kinderen (20/23 maand en 2,5/3 jaar), vrouw P50  en man P50

Ontwikkelt in samenwerking met Johan Molenbroek, professor
Toegepaste Ergonomie & Design aan de TU Delft.

3D Human Model
Met de motor uit de tutorial 

van www.learnsolidworks.com

Enkele van de maten die worden gemeten 
tijdens een antropometrisch onderzoek.

Percentielen toegelicht
Wie in de wetten van de ergonomie duikt, ontdekt al snel dat geen mens hetzelfde is. Niet alleen 

zijn de verschillen tussen man, vrouw of kind van een bepaalde leeftijd enorm, ook in geografisch 

opzicht zijn er grote verschillen. Al deze variaties zijn opgenomen in tal van antropometrische 

normen en tabellen, waarbij zowel gemiddelde waarden als standaard deviaties zijn opgenomen. 

Een voorbeeld: stel u bent op zoek naar de schouderhoogte van een Nederlandse man tussen de 

20 en 30 jaar oud. In een tabel kunt u dan aflezen dat deze voor een percentiel P50 1551 millimeter 

bedraagt, voor P5 1395 mm en voor P95 1637 mm. Toch is voorzichtigheid hier geboden. Aangezien 

niet iedereen hetzelfde gebouwd is (denk aan lange benen en een kort bovenlichaam of andersom), 

zal de schouderhoogte behoorlijk variëren wanneer u verschillende mensen, die aan de P50 staand 

schouderhoogte voldoen, zittend naast elkaar zet. Dit is met behulp van de 3D Human Model 

eenvoudig te visualiseren en te begrijpen.

Kijk op www.3dhumanmodel.com 
voor meer informatie
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