
Wearables
Op de huid aangebracht. Geven inzicht in 
lichaamsdata zoals hartritmes.

Empathic Things
Deze intieme technologie kent onze gevoelens, 

gedachten en ervaringen zonder dat zelf  
kenbaar te maken. Hieronder zes varianten.
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enchantables
Alledaagse objecten zoals prullenbakken 
of medicijndoosjes uitgerust met slimme 
technologie.

augmentables
Op het lijf gedragen. Vullen zintuigen aan 
met data uit de omgeving van de gebruiker.

surroundables
Op het lijf gedragen, slimme dingen.  
Combineren interne lichaamsdata met 
informatie uit de omgeving.

sWalloWables
Technologieën in het lijf die interne 
lichaamsdata omzetten in een digitaal 
identiteitsbewijs.
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Empatisch vermogen
Gegevens op maat op een presenteerblaadje

Pathetische gevolgen 
De computer regeert ons leven

Security 
Datamonitoring voor een veiliger leven

Privacy 
Inleveren van privacy door alom verspreiding van persoonlijke informatie

Autonomie 
Volledig in vrijheid leven

Controle 
Je bent altijd te traceren

Slimmer 
Altijd en overal de juiste informatie voorhanden

Diffuuser 
Door de bomen het bos van informatie niet meer zien

biohackables
Overstijgen onze menselijke beperkingen. 
Geïmplanteerd onder de huid om de mens 
te verbeteren.

DingEn vErbonDEn mET inTErnET in, op En om ons lijf

imPlAntAtEn 
Een chip waarmee 
bijvoorbeeld lampen in een 
ruimte worden afgesteld op 
de gemoedstoestand van 
de drager.

DigitAlE bril 
Vult de fysiek waar
nemende wereld aan  
met digitale informatie.

DigitAlE  tAtoEAgE 
Meet wat er onder de huid 
gebeurt; van bloedsomloop 
tot het uitlezen van 
hersengolven. 

Slim mEDiCijn DooSjE 
In de deksel zit een sensor 
die signaleert wanneer 
de doos opengaat. Als het 
tijd is om medicijnen in 
te nemen, knippert het 
ledlampje.

SlimmE jurk
Met antennes in de naden 
en een simkaart in het 
label; de jurk als computer.

DigitAlE Pil 
Verschaft toegang tot  
ruimtes of computer
bestanden. Of monitort 
lichaamstemperatuur.

HET mEs snijDT aan TwEE kanTEn
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