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mijnHEER DE REcTOR mAgnIfIcus, gEAcHTE cOllEgA’s, fAmIlE En vRIEnDEn,

Dames en heren, het is vandaag een bijzondere en feestelijke dag. Ik 

ben vandaag jarig, ik mag u vandaag toespreken als nieuwe hoogle-

raar, en veel belangrijker, het vakgebied tribologie staat midden in de 

belangstelling. Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw komst.

Aan de Universiteit Twente is het gebruikelijk dat een nieuwe hoog-

leraar middels een intreerede, een beeld schetst van het vakgebied. 

Dat ga ik doen aan de hand van de huidige mogelijkheden en onmo-

gelijkheden om huidwrijving te kunnen begrijpen en te voorspellen. 

Wat mij betreft is dat het belangrijkste deel van het wetenschappe-

lijke werk, het proberen te begrijpen. Het zal u snel duidelijk worden 

dat het vooral onmogelijkheden zijn waar ik het over heb; en wei-

nig over mogelijkheden. Gelukkig maar, dan heb ik de komende ja-

ren genoeg te doen en met mij een hele groep van wetenschappers. 

Naast begrijpen wordt een belangrijk deel van het wetenschappelijk 

werk naar mijn mening gevormd door het scheppen van een omge-

ving waaruit innovatie en creativiteit kan ontstaat. Aan de hand van 

een aantal voorbeelden zal ik die mogelijkheden voor innovatie en 

creativiteit illustreren. Uiteindelijk zorgt dat weer voor een economi-

sche impuls waardoor de provincie Overijssel, de provincie Gelder-

land, de Rijksoverheid en de Europese Commissie financieel willen 

bijdragen aan ons onderzoek. Dat is ook hard nodig want in Neder-

land is externe financiering - geld van buiten de universiteit - nodig 

om onderzoek te kunnen doen. Het geld wat we bij elkaar geschre-

ven hebben met projectvoorstellen voor onderzoek, stelt ons in staat 

om dat onderzoek te doen de komende jaren, op een manier dat het 

ook wat voorstelt in vergelijking met onze internationale collega’s. 

De som van begrijpen, innovatie en creativiteit is volgens mij een uit-

stekende basis voor het technisch universitair onderwijs van nu. Met 
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deze combinatie kunnen jonge mensen sneller komen tot het formu-

leren van onderzoeksvragen die er toe doen en met deze combina-

tie leidt het proces van het beantwoorden van die vragen eerder tot 

nieuwe producten en productieprocessen. Daar is behoefte aan in Ne-

derland. We hebben mensen nodig die vanuit een technische basis in 

staat zijn om ons land te laten groeien. We hoeven niet ver te kijken om 

te zien hoe je dat doet. De export van onze oosterburen bijvoorbeeld 

is vorig jaar met 12 procent gegroeid vanwege hun auto’s, machines 

en chemische producten. Die zijn zo gewild dat de Duitse economie er 

goed voor lijkt te staan [1]. 

Kennis van skin tribology verkregen via onderwijs is niet alleen handig 

in het werkzame leven van ingenieurs en technische wetenschappers 

voor het begrijpen, het kunnen formuleren van probleemstellingen en 

het vinden van nieuwe technologische oplossingen, maar ook voor 

hun dagelijks leven. 

Met dat laatste zou ik willen beginnen, met het nut van kennis van 

tribologie van menselijke weefsel in het algemeen en van huid in het 

bijzonder, in het dagelijks leven.

tribologie in het 
dagelijks leven

Dames en heren, mijn dagelijks werk bestaat nu uit het oplossen van 

mens gerelateerde tribologische vraagstukken. Dat lijkt bijzonder maar 

dat is het niet. U doet dat namelijk ook iedere dag, al bent u zich daar 

wellicht niet van bewust. In feite zit een gewone dag vol met wrijvings-

vraagstukken [2]. 
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Ik zou de dag willen laten beginnen in de badkamer, wat in wezen een 

tribologisch laboratorium is vol met huidwrijvingsvraagstukken. Het 

begint al met het binnenstappen van de badkamer of douche, waar 

een anti slip coating moet voorkomen dat u uitglijdt, ook als het nat 

wordt. Dan zijn de kranen voorzien van dunne titaan of chroomgeba-

seerde coatings waardoor je bij aanraken het gevoel hebt een meta-

len oppervlak vast te houden. Het statische wrijvingsgedrag in com-

binatie met de huid van de vingers speelt daar wellicht ook een rol 

in. Dan de keuze voor een shampoo die mensen onder andere ma-

ken op basis van het wrijvingsgedrag tussen haren onderling na het 

wassen en tandenpoetsen wat zoiets is als het abrasief verwijderen 

van biologische grenslagen van tanden en kiezen. De keuze van het 

abrasief, de tandpasta, is eigenlijk het oplossen van een tribologisch 

vraagstuk: welk abrasief verwijdert de grenslagen effectief met mijn 

manier van poetsen? Scheren is voor mannen een terugkerende acti-

viteit. Voor de natscheerders is de keuze van de scheerzeep en mes-

sen een kwestie van het optimaliseren van het glijdend contact tus-

sen de glijvlakken van de cassette waar de messen inzitten en de 

ingezeepte huid. Haren worden zachter door die scheerzeep waardoor 

ze gemakkelijker af te snijden zijn. Als u zich droog scheert met een 

scheerapparaat zijn er vergelijkbare tribologische onderzoeksvragen. 

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als huidirritatie gedurende li-

chaamsverzorging voorkomen kan worden door het optimaliseren 

van het wrijvingsgedrag van de oppervlakken die in contact komen 

met droge of natte huid. Het innovatieprogramma M2i heeft een on-

derzoeker ter beschikking gesteld aan onze leerstoel voor twee jaar 

om hierop voortuitgang te boeken. Deze bijdrage vertegenwoordigt 

omgerekend in euro’s een bijdrage van 203 duizend euro. We rich-

ten ons hierbij op het beïnvloeden van het wrijvingsgedrag door 

het ontwerpen van nieuwe oppervlaktetexturen, zoals in figuur 1.
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Hierdoor wordt het mogelijk om zonder ingrijpende wijzigingen te doen 

aan een bestaande ontwerp, toch de beschikking te hebben over een 

goed gedefinieerd oppervlak en wrijvingsgedrag, in plaats van over 

een oppervlak waar bijvoorbeeld de ruwheid en het daaraan gekop-

pelde wrijvingsgedrag willekeurig is. 

Daarna komt het ontbijt wat bij mij thuis een moment is om aan touch 

screens te zitten. Waar vorige generaties nog aan oud papier voelden in 

de ochtend, weet de nieuwe generatie dat voelen aan een iPad veel meer 

plezier geeft. Wrijving tussen de huid en het schermoppervlak is anders 

dan die tussen vingers en papier en de beweging die uw vingers ma-

ken over het scherm komt misschien ook meer overeen met de manier 

waarop de mens voelt aan producten. Voelen doen mensen bijvoorbeeld 

door hun vingers heen en weer te laten bewegen over een oppervlak. 

Figuur 1 SEM opname van een textuur met een tipradius van 5 µm en een spacing van 30 µm.  
 (LIGHTMOTIF, Enschede).
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Dat zou ik een wrijvingsmeting willen noemen. Het bewegen van je 

vingers met een zekere snelheid en aandrukkracht, over een oppervlak 

waarbij het wrijvingsgedrag een signaal creëert vanuit de sensoren in 

het grensvlak van lederhuid en opperhuid. Deze mechanoreceptoren 

in handpalm / vingertoppen of vrije zenuwuiteinden in de dermis en 

epidermis hebben diameters variërend van 1 tot 5 µm. Een andere sen-

sorvorm is die van clustering in de vorm van lichaampjes, zoals bijvoor-

beeld Merkel lichaampjes, Ruffini, Meissner en Pacini lichaampjes. Deze 

sensoren reageren heel verschillend op elastische vervormingen en op 

de wrijvingsgeïnduceerde trillingen in het geval van glijdend contact. 

Het zou fantastisch zijn als deze sensoren zo gereproduceerd kunnen 

worden op laboratoriumschaal dat het mogelijk wordt om kunsthuid 

te ontwikkelen met tastfunctionaliteit. Dat is voor onze groep nog ver 

weg maar we hebben wel een bijdrage van 247 duizend euro gekregen 

Figuur 2 Een tribologische kijk op tast.

6074 Oratieboekje van der Heide.indd   8 02-05-12   16:54



9

van de Provincie Overijssel om kunsthuid te ontwikkelen met verge-

lijkbare wrijvingseigenschappen als de droge of natte menselijke huid. 

Als die kunsthuid er is kunnen we niet alleen kunstgrasvelden kwali-

ficeren op wrijvingsgedrag tijdens een sliding maar kunnen we wel-

licht ook een bijdrage leveren aan het verminderen van het proefdier-

gebruik. Persoonlijk zou ik het al fantastisch vinden om een nieuw soort 

kunsthuid te ontwikkelen dat proefdier gebruik in het voorselectie sta-

dium overbodig maakt. 

Signaalverwerking via het zenuwstelsel in het menselijk lichaam 

lijdt uiteindelijk tot activiteit in de hersenschors, zie figuur 2. Als je 

tastbeleving voor het gemak ontdoet van een psychologische kant 

dan is tastbeleving gewoon een kwestie van slim ontwerpen op 

die signalen, bijvoorbeeld door het generen van huidvervormin-

gen en trillingen van de buitenste lagen van de menselijke huid. 

Van de provincie Gelderland hebben we een financiële bijdrage van 

290 duizend euro gekregen om aan de touch eigenschappen van poe-

dercoatings te sleutelen zodat geverfde oppervlakken niet alleen lijken 

op natuurlijke materialen maar ook zo voelen.

Ook de Europese Commissie steunt ons onderzoek naar het beïn-

vloeden van touch perception door een bijdrage van 251 duizend 

euro wat besteed gaat worden aan de het modificeren van de ruw-

heid van staalplaat op een manier dat het een vooraf gedefinieerd ge-

voel oproept. Dat doen we binnen een Europees consortium waarvan 

u de deelnemers ziet in onderstaande figuur 3. Onderzoek is behalve 

stug doorwerken aan moeilijke vragen ook vooral leuk om te doen!

Het kauwen op voedsel en doorslikken ervan is een en al tribologie. 

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de wrijving tussen voedsel en 

de tong of gehemelte en de mechanische vervormingen in die con-

tactvlakken mede bepalen wat we lekker vinden [3]. Zo zou je dan 

6074 Oratieboekje van der Heide.indd   9 02-05-12   16:54



10

gezond voedsel kunnen bedenken dat voelt als twixen en kroket-

ten, mijn persoonlijke voorkeur, maar de voedingswaarde heeft van 

bietjes en spruitjes. Voor dit onderwerp zoeken we nog een sponsor. 

Daarna moet dit eten nog een lange weg afleggen in het menselijk li-

chaam. Het vervangen van beschadigd weefsel dat bijdraagt aan het 

mogelijk maken van die weg door nieuw weefsel dat niet alleen de 

juiste mechanische sterkte heeft en compatibel is met het menselijk 

lichaam, het werk van mijn biomedische collega’s, maar ook over de 

juiste wrijvingseigenschappen bezit is van groot belang. Anders ont-

staan onherroepelijk problemen als die met het onjuist vervangen van 

loopvlakken in gewrichten. 

Daar wil het ook met u over hebben, over het slijten van kraakbeen en 

het vervangen van gewrichten. Gedurende een tribologische dag be-

weegt u. Fietsen, lopen, autorijden, typen, handwerken, koffiedrinken, 

Figuur 3 STEELTAC onderzoeksteam.
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bellen: kortom: gewone bezigheden. Dan denk je weinig aan het wrij-

vingsgedrag van je gewrichten, totdat er een probleem ontstaat. Voor 

sommigen komt dat in de vorm van artrose. Er zijn in Nederland volgens 

het reumafonds 1,2 miljoen mensen die last hebben van deze aandoe-

ning [4], die gekenmerkt wordt door het dunner en zachter worden van 

kraakbeen waardoor het wellicht minder goed in staat is synovia te bin-

den. De mechanische eigenschappen en het kunnen binden van syno-

via zijn beiden nodig om gewrichten soepel te kunnen laten bewegen, 

zonder pijn. De specifieke slijtagesnelheid van het kraakbeen, uitge-

drukt in mm3 per Newton opgelegde normaalkracht en per meter afge-

legde weg, kan in eerste instantie benaderd worden als rechtevenredig 

met de belasting en de afgelegde weg. Daarmee worden overgewicht 

en het langdurig uitvoeren van dezelfde beweging onder hoge aandruk-

kracht risicovolle omstandigheden. Het in negatieve zin veranderen 

van het smeringsregime waarin een gewricht werkt, zoals bij artrose, 

kan er voor zorgen dat de slijtagesnelheid zo een factor 10 toeneemt. 

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het mogelijk wordt aangetast 

kraakbeen te vervangen door nieuw weefsel dat niet alleen dezelf-

de mechanische eigenschappen heeft en blijft zitten onder belas-

ting, dat is het werk van mijn biomedische collega’s, maar dat ook 

dezelfde wrijvingskarakteristieken heeft. Dat laatste is het werkter-

rein van een triboloog. Binnen de leerstoel werken we aan het ka-

rakteriseren van de wrijvingseigenschappen van zulk nieuw weefsel 

met als uiteindelijk doel om die eigenschappen te kunnen relateren 

aan het wrijvingsgedrag in een gewricht. Het beïnvloeden van de 

wrijvingseigenschappen door scaffold manipulatie zou denk ik baan-

brekend werk zijn, wat uitstekend past in de bestaande samen-

werking met de tissue engineering groep van de UT, maar ook bin-

nen de recent gestarte samenwerking met de faculteit Chemische 

Technologie van de Shanghai Jiaotong University, zie ook figuur 4. 
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Onder andere voor dit onderzoek is een universitair docent aangesteld 

en betaald door het college van bestuur, waarvoor nog dank mijnheer de 

rector, binnen het UTWIST programma voor vrouwelijk talent. Deze bij-

drage voor 5 jaar vertegenwoordigt al gauw een bedrag van zo’n 355 dui-

zend euro inclusief een bijdrage vanuit het stimuleringsfonds van de UT.

Als het kraakbeen zo aangetast is dat het aankomt op het vervangen 

van een gewricht door een kunstgewricht is gedegen kennis van wrij-

ving en slijtage een noodzakelijke voorwaarde. Het vervangen van ge-

wrichten door ingenieurs die geen verstand hebben van tribologie lijdt 

tot ongekende problemen. Alleen al de ‘Isala Klinieken’ in Zwolle, rie-

pen recent 600 patiënten terug om te beoordelen of er ook metallische 

slijtagedeeltjes gevonden worden in een specifiek kunstgewricht [5]. 

Slijtagedeeltjes is een terrein waarop we samen met de Nederlandse 

Defensie Academie en TNO behoorlijk vooruitgang boeken. Door een 

financiële bijdrage van 240 duizend euro wordt het binnenkort mogelijk 

om de geometrie van deeltjes te beschrijven, zie figuur 5 en het specifie-

ke gedrag van individuele deeltjes in een slijtageproces te voorspellen.

Figuur 4 Recent is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de faculteit CTW en de School of Chemistry  
 and Chemical Engineering Shanghai Jiao Tong University, o.a op het gebied van skin tribology.
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Het ene deeltje is het andere niet en het zou fantastisch zijn als we 

op termijn door eenvoudig de geometrie en mechanische eigenschap-

pen van deeltjes in synovia vast te leggen, kunnen voorspellen welke 

effect die kunnen hebben op de werking van menselijke gewrichten. 

Daarvoor is recent een samenwerking gestart met Imperial College te 

Londen, zie ook figuur 6 .

Figuur 5 Slijtagedeeltje [6].

Figuur 6 Op het gebied van tribologie is recent een samenwerking gestart met Imperial College London.
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Tot zover de gewrichten en slijtagedeeltjes. Als een tribologische 

dag je brengt in een ziekenhuis dan is er een kans dat je te maken 

krijgt met medische instrumenten die je lichaam ingaan. De stel-

ling dat hoge wrijving tijdens het inbrengen van katheters, endo-

scopen en andere buisvormige instrumenten tot pijn lijdt, durf ik 

wel aan als werkhypothese. Standaardoplossingen uit de werk-

tuigbouwkundige praktijk, zoals vet en olie werken hier niet. Een 

beetje vet heeft geen zin want dat raak je snel kwijt onderweg. 

Wij denken dat een oplossing gevonden kan worden door specifieke 

coatings te ontwikkelen gebaseerd op het binden van lichaamsvloei-

stoffen. Daar zit de natuur vol mee.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je apparatuur zou kunnen voorzien 

van lagen waardoor ze even glibberig worden en slijtvast als de huid 

van bepaalde vissen, zie figuur 7. Hiervoor hebben we van de Europese 

Commissie een bijdrage gekregen van 100 duizend euro om te werken 

aan nieuwe coatings gebaseerd op een specifiek tribologisch gedrag 

dat optreedt door brush coatings te voeden met een vloeistof die voor 

uitzonderlijke lage wrijvingscondities kan zorgen in weefsel – instru-

ment contacten.

Figuur 7 Biometisch ontwerpen van interfaces.
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Dames en heren, ik zou nog veel langer door kunnen gaan in deze 

trant. Een gewone dag bevat nog veel meer skin tribology. Sport 

bijvoorbeeld. Het contact tussen een bal en handen, het con-

tact van sportkleding met huid. Maar ook hele gewone dingen als 

het dragen van een bril, statische wrijving van het montuur met 

de huid van je neus, of contactlenzen zijn daar voorbeelden van. 

Wat te denken van braces of protheses waar het dragen kan leiden tot 

huidschade. Of het liggen in een ziekenhuisbed wat in specifieke geval-

len kan leiden tot doorligwonden, decubitus. Het meten van wrijving 

tijdens gebruik kan hier een oplossing bieden. Hopelijk komen we daar 

nog aan toe binnen het goedgekeurde ZonMw-CoRE SPRINT: Smart 

mobility devices with improved patient prosthesis interaction. Smart is 

in mijn ogen dan een regelkring waar het meten van de tribologische 

belasting en het meten van de respons tijdens het gebruik het mogelijk 

maakt om actief te sturen op individuele therapie maar ook op comfort. 

Hiervoor zouden we als groep graag nieuwe sensoren willen ontwikke-

len die behalve normaalbelasting ook afschuifbelasting kunnen meten. 

Na het benoemen van een tribologische probleemstelling volgt vrij snel 

de zin Het zou fantastisch zijn als…, waarna er een technisch weten-

schappelijk toekomstbeeld komt waarin een maatschappelijk probleem 

minder wordt, of waarmee een economische impuls gegenereerd wordt. 

Behalve het doen van wetenschappelijk onderzoek, het geven van 

onderwijs, het zoeken naar externe financiering is ook het schrijven 

van dit soort science fiction onderdeel van ons werk. Korte verhan-

delingen, projectvoorstellen, met in mijn geval titels als deep sea 

mining, self healing surfaces en glidecare. De basis van deze onder-

zoeksprojecten is een wetenschappelijke methode waarmee de be-

staande kennis over wrijving en slijtage wordt uitgebreid met nieuwe 

kennis. De nieuwe kennis wordt beproefd en gevalideerd met be-

hulp van experimenteel onderzoek waarna het door middel van pu-
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blicaties wordt toegevoegd aan het geheel van kennis en kunde. Voor 

het gemak door mij samengevat onder de noemer science friction. 

Voor mij is dat een bekend terrein, science friction, maar u zult zich 

waarschijnlijk afvragen: wat is dat?

science friction

Vanaf de middelbare school wordt jongeren geleerd dat de wrij-

vingskracht recht evenredig toeneemt met de normaalkracht. Het 

quotiënt, de wrijvingscoëfficiënt, wordt onafhankelijk gedacht 

van de opgelegde snelheid en het nominale contactoppervlak. 

Dat wekt ten onrechte de suggestie van een materiaalconstante. je 

meet het verband tussen normaalkracht en wrijvingskracht, dat kan 

bijvoorbeeld met de opstelling van Leonardo da Vinci in figuur 8, bere-

kent de wrijvingscoëfficiënt en je bent klaar. 

Wrijving is echter geen materiaalconstante, het hangt sterk af van het 

specifieke systeem. Daar kom ik op terug. 

Meten van wrijving kan ook aan huid, al heb je dan wel een ander soort 

opstelling nodig. De eerste gedachte is om huid samples te nemen 

van bijvoorbeeld een kadaver en in vitro te meten. Dat blijkt niet te 

kunnen. De huid moet geprepareerd worden en het mechanisch ge-

drag van geprepareerde huid wordt te sterk beïnvloed door de vloeistof 

die hiervoor gebruikt wordt. Het systeemkarakter van wrijving maakt 

dat metingen in vivo, aan levende huid, de enige manier is om model-

len te kunnen valideren. We hebben dus behoefte aan proefpersonen. 
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Dames en heren, het valt niet mee om proefpersoon te zijn in een 

werktuigbouwkundig laboratorium. Comfort is wel het laatste waar 

we aandenken als we metingen doen, kijkt u maar naar de verza-

meling huidwrijvingsmeters die is weergeven in figuur 9. De proef-

personen moeten zich aanpassen aan deze apparaten. Om bijvoor-

beeld de wrijving tussen de hak en medisch textiel te meten moet 

de proefpersoon op zijn of haar buik op een labtafel gaan liggen.

Figuur 8 Het meten van wrijving met een opstelling die wordt toegeschreven aan Leonardo da Vinci (1452–1519)

Figuur 9 Een selectie van huidtribometers [7].
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Deze manier van meten is ongemakkelijk voor de test persoon en heeft 

als belangrijk nadeel dat je de testpersoon niets over tactiliteit of com-

fort kunt vragen, aangezien de antwoorden weinig tot geen relatie zul-

len hebben met de praktijk. Het meten van wrijving is een van de drie 

onderzoekslijnen binnen de leerstoel skin tribology. TNO ondersteunt 

deze lijn met een bedrag van 320 duizend euro om een apparaat te 

ontwikkelen waarmee je op een willekeurige plek op het lichaam wrij-

ving kunt meten met een hand held tribometer, dat geen nare geluiden 

maakt of inklemming van lichaamsdelen noodzakelijk maakt. Zo kan op 

een natuurlijke manier wrijving gemeten 

worden en ontstaat de mogelijkheid om 

de proefpersonen tegelijkertijd vragen te 

stellen over comfort en gevoel van op-

pervlakken. De laatste versie van dat 

apparaat staat weergeven in figuur 10.

Met de beschikking van apparatuur om wrijving te meten kun je ge-

makkelijk laten zien dat wrijving geen materiaalconstante is, ook niet 

voor de menselijke huid. Als je een behoorlijke verzameling van ge-

meten wrijvingswaarden, omgezet naar wrijvingscoëfficiënten [9], 

naast elkaar zet, ontstaat het volgende beeld voor droge condities, 

zie figuur 11. De waarden zijn gemeten op verschillende apparaten, 

Figuur 10 Het meten van wrijving met een mobiele wrijvingsmeter [8].
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aan verschillende mensen, contactcondities en tegenloopvlakken. De 

range waarover de wrijvingscoëfficiënt varieert is groot en wordt nog 

groter als ook vochtige of natte condities meegenomen worden [9]. 

Schalen naar contactdruk, snelheid en ruwheid van het tegenloop-

vlak, vergelijkbaar met kentallen die gebruikt worden voor gesmeerde 

contacten, leidt nog niet tot een ordening waar je als ingenieur wat 

aan hebt, zoals bv een Stribeck curve of een IRG transitiediagram. 

Met de huidige kennis is het ook nog niet mogelijk om op voorhand 

te schatten welk wrijvingsgedrag in specifieke gevallen optreedt. 

Daarmee is de tweede onderzoekslijn van de leerstoel duidelijk: het 

onderzoeken van de fundamenten van huidwrijving. Met het voorhan-

den komen van die kennis wordt het mogelijk om lijn te brengen in de 

data van figuur 13.

Het onderzoek aan de fundamenten van huidwrijving bouwt voort op 

het Twents tribologisch onderzoek zoals dat in de jaren 80 en 90 on-

der leiding van prof. de Gee is opgezet en daarna door prof Schipper 

succesvol is uitgebouwd tot het tribologie cluster. Dat cluster omvat 

Figuur 11 Een overzicht van huidwrijvingscoëfficiënten [9]
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nu de voltijdsleerstoel Oppervlakte technologie en Tribologie en de 

deeltijd leerstoelen Tribology Based Maintenance en Skin Tribology. 

Centraal staat de systeembenadering van wrijving [10]: de mate waarin 

er wrijving ontstaat in het contact tussen een voorwerp en huid wordt 

bepaald door de combinatie van contactvlakken, de omgeving van die 

contactvlakken en de operationele condities. Een niet alledaags voor-

beeld van zo’n situatie weergeven in figuur 12. Hier wordt de arm van 

een proefpersoon op een ondersteuningsmat in contact met een proef-

stuk gebracht. Het proefstuk is gemonteerd in een wrijvingsmeter. 

Op dit macroniveau wordt het schijnbare contactoppervlak bepaald, 

welke afhankelijk is van de aandrukkracht, de geometrie van het tegen-

lichaam en de mechanische eigenschappen van de huid en het product. 

Vanaf dit niveau kun je alleen productonderzoek doen. Je monteert 

een proefstuk in de tribometer en vergelijkt de gemeten wrijving bij 

verschillende operationele condities. Zo kun je zonder te begrijpen 

wat er gebeurt toch de grenzen van een systeem verkennen. Een an-

dere invalshoek is dat je verschillende proefstukken monteert en de 

gemeten wrijving vergelijkt onder constante operationele condities. 

Dan ontstaat de mogelijkheid om vergelijkend onderzoek te doen 

ook weer zonder dat je precies begrijpt waarom er wrijving ontstaat. 

Figuur 12 Contact op macro-niveau [11].
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Dat kan pas wanneer je een inzoomt en een denkbeeldige driedi-

mensionale uitsnede te maken van het contactvlak. Dan zie je het 

ware contactoppervlak ontstaan, een verzameling van contactpun-

ten die kunnen krimpen en groeien als functie van deformaties op 

ruwheidsniveau van de huid, maar ook door het wel of niet aanwe-

zig zijn van haren en de specifieke geometrie van het tegenloopvlak. 

Nogmaals inzoomen geeft pas het raamwerk voor het kunnen voor-

spellen van skin friction. Dan blijkt dat het tegenlooplak niet glad is 

maar weer bestaat uit ruwheidstoppen en dalen. Het modelleren van 

wrijving start vanuit deze schaal, waar ruwheidstoppen van het tegen-

loopvlak contact maken met huid zoals in figuur 13. Zo’n top kun je 

beschrijven als een perfect ronde bergtop met een straal tot enkele 

micrometers op een zekere hoogte. 

Het opleggen van een kracht evenwijdig aan het oppervlak resulteert 

in een wrijvingskracht per ruwheidstop. Deze wrijvingskracht bestaat 

weer minstens uit een adhesieterm en uit een ploegterm. Het som-

meren van al deze deeltermen geeft dan de totale wrijvingskracht. 

Het is nu nog niet mogelijk om dit krachtenspel op micro-schaal goed 

te beschrijven. We begrijpen de contactmechanica van huid-voorwer-

Figuur 13 Contactmechanica van de huid [11]
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pinteractie nog niet zo goed dat het omgezet kan worden in een voor-

spellend model. Er is nu geen model voorhanden, dat moet ontwikkeld 

worden. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van een experimen-

tele methode waarmee zo’n model gevalideerd zou kunnen worden. 

Vandaar ook dat we werken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis: 

• op het gebied van het mechanische gedrag van de eerste 100 mi-

crometer van weefsel als functie van de plek op de huid of als func-

tie van de plek aan de binnenkant van het menselijk lichaam;

• kennis over het bewegen van toppen met diameters in de orde van 

100 nanometer door dat weefsel;

Het mechanisch gedrag is een van de eerste aspecten die de aan-

dacht vraagt. Dat komt vanuit de behoefte om de de ploegterm en 

de adhesieterm van wrijving te kunnen schatten. De specifieke ge-

laagde structuur van huid of ander weefsel staat deze berekening nog 

in de weg, zie ook figuur 14. Het lijkt erop dat de elastische compo-

nent niet alleen afhankelijk is van de indringdiepte maar ook van de 

afmeting van de ruwheidstop. Daarmee wordt de effectieve elastici-

teitsmodulus afhankelijk van het tegenloopvlak, wat op zich een mooie 

ondersteuning van het systeemkarakter van de tribologie zou zijn. 

Figuur 14 De gelaagde structuur van huid [11]
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Vanaf het moment dat er een contactmodel beschikbaar komt kan be-

halve de mechanische belasting, ook de thermische belasting bepaald 

worden. Met het aanbrengen van een snelheidsverschil namelijk, kan 

de wrijvingswarmte die gegenereerd wordt per ruwheidstop berekend 

worden. Die wrijvingswarmte is het product van wrijvingscoëfficiënt, 

normaalkracht en snelheid en is gekoppeld aan een lokale tempera-

tuursverhoging tijdens de contacttijd: de flits temperatuur. Als we in 

de toekomst ook de thermische eigenschappen van de huid op het 

nivo van de verschillende lagen begrijpen, zijn we instaat om per ruw-

heidstop uit te rekenen hoe groot de lokale temperatuurstijging is. 

Op deze manier, komt stap voor stap, de constructie van nieuwe ken-

tallen waarmee de thermische en mechanische belasting van de huid 

in glijdende contacten beschreven kan worden, dichterbij. 

De derde onderzoekslijn van de leerstoel is gericht op het beheer-

sen en beïnvloeden van de afschuifsterkte op het grensvlak van 

producten en levend weefsel. Bij het overbruggen van het snelheids-

verschil tussen twee loopvlakken is afschuiving in een van de loopvlak-

ken nadelig en moet voorkomen worden. Om slijtage te voorkomen 

introduceer je een zwakke schakel in het geheel. Een schakel die ge-

makkelijk bezwijkt bij het aanleggen van een spanning. Dat kan door 

het aanbrengen van grenslagen. Dat zijn organische of anorganische 

lagen, al dan niet chemisch gebonden aan loopvlakken met een ka-

rakteristieke dikte van enkele nanometers als het gaat om monolagen 

tot enkele tientalle nanometers als het gaat om polymere coatings 

[12]. Een voorbeeld van zo’n grenslaag staat weergeven in figuur 15.

Ten aanzien van het maken van grenslagen lijken vooral coatings die 

door hun structuur in staat zijn om vloeistoffen te binden, interes-

sant. Op het moment dat er een tribologische belasting wordt aan-

gebracht komt die vloeistof vrij, waarmee je een minimaal gesmeerd 

contact creëert. We verwachten dat we met deze micro-sponssme-
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ring in staat zijn om het wrijvingsgedrag zo te beïnvloeden dat de 

wrijvingscoëfficiënt een orde grootte afneemt in absolute zin [12][13].

In droge, perfect schone omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan een 

uitgestookt ultra hoog vacuüm, heeft wrijving vooral te maken met 

de interactie van atomen van de twee contactvlakken. Zodra je bui-

ten het vacuüm komt zullen lagen adsorberen aan het oppervlak. 

Dat kan zowel gewenst zijn, grenslagen van smeermiddelen bijvoor-

beeld, maar het kan ook ongewenst zijn bijvoorbeeld de hechting van 

vuil. Wrijving vindt dan zijn oorsprong in het herschikken van ato-

Figuur 15 Grenslagen geschikt voor het verminderen van wrijving in huid-voorwerp interacties [13].
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men en moleculen van de geadsorbeerde laag. Dat herschikken ver-

taald zich in een viscositeit die weer afhangt van temperatuur, druk 

en afschuifsnelheid. Het beheersen en beïnvloeden van de afschuif-

sterkte op het grensvlak van producten en levend weefsel komt een 

stap dichterbij als we meer begrijpen van de viscositeit van dunne 

grenslagen. Een mooi onontgonnen gebied waar niet alleen model-

vorming nodig is maar ook apparatuur om die modellen te valideren. 

tot beslUit

Dames en heren, al wat langer geleden zat ik, net als u nu, in de college-

banken van de Universiteit Twente, te luisteren naar een introductie van 

een voor mij nieuwe wereld, die van de universiteit en die van een nieuw 

vakgebied de werktuigbouwkunde. Wat ik van die introductie vooral 

onthouden heb is, in mijn eigen woorden, dat een ingenieur vorm geeft 

aan de wereld om ons heen en dat je door een technische opleiding de 

kans krijgt mee te bouwen aan die wereld. Ik hoop dat u dit beeld ook 

mee naar huis neemt. Met de basis van skin tribology, science friction, 

wordt het mogelijk bij te dragen aan het verwezenlijken van aantrek-

kelijke toekomstbeelden waarin de kwaliteit van leven hoger is dan nu. 

Deze mogelijkheden tot innovatie worden onderstreept door de finan-

ciële bijdragen van de diverse overheden en de samenwerking met een 

scala aan bedrijven en instituten waarvan ik met name zou willen noe-

men TenCate, Philips, Tata Steel, TNO, LightMotif en Kamp Coatings. 

Zoals u merkt ben ik begonnen aan het dankwoord en dat is ook wel 

nodig. Ik doe dit werk niet alleen, integendeel, het echte werk wordt 

gedaan door een groep van tijdelijke medewerkers, promovendi, waar-

van ik Julien van Kuilenburg, Adriana Rodriguez Urribarri, Martijn 

Woldman en Noor Veijgen met name zou willen bedanken. U hebt hun 

gezichten en wetenschappelijk werk vandaag ook op de slides achter 
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mij voorbij zien komen. Deze groep van promovendi is in zeer goede 

handen bij de wetenschappelijke staf van het tribologie cluster. Dr. 

Marc Masen en dr Xiangqiong Zeng heeft u vandaag ook op de slides 

gezien met het werk van hun hand. Samen met dr Matthijn de Rooij, 

prof Piet Lugt en prof Dik Schipper zorgen jullie ervoor dat  ik hier 

vandaag kan staan en met enorm veel plezier en vertrouwen in de toe-

komst vooruit kan. Dat geldt natuurlijk ook voor de ondersteuning van 

Belinda Bruinink, Walter Lette en Erik de Vries: hartelijk dank daarvoor. 

Ik heb beloofd dat ik geen extra aandacht zou besteden aan prof. Schip-

per, aan al die uren mentale bijstand en kennis die je hebt geboden als 

achtereenvolgens afstudeerbegeleider, co-promotor en nu als collega 

hoogleraar. Iedere keer weer vooruit met een nieuw idee en een nieu-

we lat om overheen te springen. Ik wens u allemaal zo’n mentor toe. 

Mijn collega’s van TNO wil ik ook hartelijk danken voor hun aanwezigheid 

vandaag. De afgelopen jaren hebben we veel hoogtepunten, maar ook diep-

tepunten samen meegemaakt. Ondanks die turbulente tijden is het door 

jullie altijd gelukt om uitzonderlijk werk te leveren. Dat maakt werken bij 

TNO leuk en spannend en ik hoop ook dat dat in de toekomst zo kan blijven.

Dames en heren, collega’s: zonder familie en vrienden ben je nergens. De 

spreker van langgeleden die me toesprak tijdens de WB introductie toen 

raadde ook vooral aan naar links en rechts te kijken want die personen zou-

den er na een jaar niet meer zijn. In mijn geval heeft dat gelukkig anders uit-

gepakt want naast mij zat toen mijn vader die er nu ook weer bij is, samen 

met mijn moeder, en dat geldt ook voor mijn schoonvader en schoonmoe-

der. Hartelijk dank voor het er zijn; voor de hulp aan mijn gezin en natuur-

lijk voor het optreden als hoofdsponsors, al die jaren; ook vandaag weer.
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Daan, Jaap, Siem en Bram: ik hoop dat jullie met evenveel plezier naar 

mijn podium optreden hebben zitten kijken als ik naar die van jullie! Het 

laatste woord zou natuurlijk voor jou gereserveerd moeten zijn Marja, 

maar dat lukt deze keer niet. Ik hoop dat we nog jaren samen kunnen ge-

nieten van het Twentse leven. 

Ik heb gezegd.
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