
Stage TNO Human Performance – ReSpire-F koelvest  

TNO, INUTEQ bv. en defensie zijn bezig met de ontwikkeling van een koelvest speciaal voor de 
uitgestegen militair. Een uitgestegen militair is een militair die los van een platform zoals boot, 
voertuig of vliegtuig/helikopter opereert en daarbij een specifieke set kleding en uitrusting draagt.  

Het ontwikkelde koelvest heet ReSpire en is zo ontwikkeld dat het geïntegreerd is met de kleding en 
uitrusting van de uitgestegen militair. Het vest koelt door middel van ventilatie. Lucht wordt onder de 
uitrusting op zowel borst- als rugzijde langs het lichaam geblazen. Doordat het zweet sneller en 
efficiënter verdampt wordt het lichaam gekoeld.  

Op dit moment is het koelvest ontwikkeld voor mannelijke militairen, echter vrouwen zijn een steeds 
grotere doelgroep binnen defensie. Het is de wens van alle projectpartners dat het vest dusdanig 
wordt aangepast dat hij ook voor vrouwelijke militairen goed zit en tegelijk efficiënt blijft koelen. Een 
pilot heeft laten zien dat de huidige vorm en maatvoering van het vest niet comfortabel is voor een 
vrouw en daarnaast wordt het koelend vermogen van het vest mogelijk verminderd door de vormen 
van het vrouwelijk lichaam.  

Het doel van de stage opdracht is: Het aanpassen van het huidige ontwerp van het ReSpire koelvest 
op een dusdanige manier dat het vest een goede (pas)vorm heeft voor de vrouwelijk militair (ReSpire-
F). Daarnaast zorgt deze aanpassing van vorm voor een vergroting van het comfort ten opzichte van 
het huidige vest en wordt tevens het koelend vermogen geoptimaliseerd voor de vrouwelijke militair.  

Je komt stage lopen bij TNO, de onafhankelijk onderzoeksorganisatie van Nederland. TNO ontwikkelt 
niet alleen kennis, maar ook praktische toepassing voor de opdrachtgevers waar wij voor werken. 
ReSpire koelvest is een voorbeeld van zo een praktische toepassing. Je komt te werken in de afdeling 
Human Performance, onderdeel van de unit Defensie en Veiligheid. Je zal daarnaast gedurende je 
stage onderdeel zijn van het projectteam ReSpire. 

De exacte stageopdracht ligt nog niet vast, daarom heeft de stagiaire ruimte voor persoonlijke 
accenten binnen de opdracht. In ieder geval zal je het product ReSpire verder ontwikkelen voor de 
specifieke toepassing en zelfstandig alle werkzaamheden uitvoeren die horen bij die opdracht. Bij de 
stage hoort ook dat je verantwoordelijk zal zijn voor het testen van het ReSpire-F in gecontroleerde 
omstandigheden. Je zult tijdens je stage begeleid worden door 1 of 2 TNO collega’s. 

Jij bent een student industrieel ontwerpen (WO), of aanverwante studie en je bent geïnteresseerd in 
de link tussen product en mens. Je gaat immers in deze stage opzoek naar de perfect match tussen 
menselijk lichaam en product. Je loopt niet weg voor een uitdaging en kan goed zelfstandig werken. 
Daarnaast vind je het geen probleem om voor defensie te werken. Je bent beschikbaar voor een 
periode van minimaal 16 weken.  

Meer informatie over deze stage is te verkrijgen bij dr. Jikke Reinten – jikke.reinten@tno.nl  


