
 18 • april • ondernemen 2018 • ETION

Technologie

Het internet gebruiken is voor ons, mensen, de normaalste zaak van de 
wereld geworden. Hoewel voor velen het Internet of Things momenteel 
nog een ver-van-mijn-bedshow lijkt, is ook die technologische (r)evolu-
tie vandaag eigenlijk al realiteit. De ‘City of Things’, het proefproject dat 
momenteel in Antwerpen loopt, is daar een concreet voorbeeld van. Met 
Jo De Boeck, CTO bij imec, gaan we dieper in op de opportuniteiten en 
de maatschappelijke impact van het ‘internet der dingen’.

Machines, huishoudapparaten, multimedia, de thermostaat, auto’s die met elkaar 
communiceren: het is al lang geen hype meer. Integendeel: deze revolutie is 
actueler dan ooit en lijkt stilaan de kinderschoenen te ontgroeien.

“Internet of Things (IoT) is eigenlijk een containerbegrip voor tal van dingen en 
applicaties die met elkaar geconnecteerd zijn”, opent Jo De Boeck. “Verschillende 
daarvan maken nu al prominent deel uit van ons dagelijks leven, ook op profes-
sioneel gebied. Als specialisten verwachten dat iedereen over pakweg tien 
jaar over duizend objecten zal beschikken die op een of andere manier met 
het internet verbonden zijn, dan willen ze met dergelijke cijfers aan leveran-
ciers en eindgebruikers vooral laten zien dat we ons aan een soort technologi-
sche tsunami mogen verwachten. We kunnen er in elk geval niet omheen dat 
vandaag al talrijke gebruiksgoederen geconnecteerd zijn. De meest tastbare 
voorbeelden zijn de smartphone of de tablet, maar ook auto’s. Heel wat apps, 
zoals bijvoorbeeld Waze (applicatie voor gps-navigatie), spelen daarop in om 
een bepaalde dienst te kunnen leveren.”

Industrie 4.0
Als het over IoT gaat, wordt in dezelfde adem vaak ook Industrie 4.0 vernoemd. 
Toch zijn beide geen synoniemen, vindt De Boeck. “Industrie 4.0 is eigenlijk 
een duidelijk omschreven applicatieveld van IoT binnen een bedrijfscontext 
en is erop gericht om alles binnen die context slimmer te maken. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om flexibele robotica die erop gericht is de samenwerking tussen 
mens en machine nog efficiënter te maken, met het oog op de optimalisatie 
van productie- en logistieke processen. Dat heeft inderdaad wel een bepaald 
IoT-karakter, maar is op een heel specifieke manier uitgewerkt en verschilt van 
industrie tot industrie. Een heel ander kader krijg je met de verzameling aan 

Internet
  of Things:
 technologische 
tsunami in aantocht

Jo De Boeck (CTO bij imec)

sensoren en intelligente systemen 
die bijvoorbeeld in een stad worden 
ingezet om tot een veiligere mobiliteit 
te komen. Een belangrijke gemeen-
schappelijke deler is het inzetten van 
geschikte technologische platformen, 
een doorgedreven vorm van connec-
tiviteit en gepaste algoritmes om bete-
re resultaten te bereiken.”

Veiligheid
Hoe ‘hot’ het internet der dingen 
ook mag zijn of worden, zonder een 
zo waterdicht mogelijke ‘security’ 
heeft het geen reden van bestaan. 
“Veiligheid en beveiliging zijn aspec-
ten waar je bij de ontwikkeling van 
IoT eigenlijk nooit genoeg bij kan stil-
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staan. Meer nog: de verdere evolu-
tie van IoT staat of valt met doorge-
dreven aandacht voor security. De 
uitdaging bestaat erin technologie te 
ontwikkelen die zo ‘smart’ is, dat er 
nergens zwakke schakels zijn en het 
systeem dus immuun is voor hacking. 
Daarvoor is een sterke synergie 
tussen hardware en software vereist.”

Het meenemen van de eindgebrui-
ker in het hele verhaal is een andere 
cruciale voorwaarde voor (toekom-
stig) succes van IoT. “Bij de implemen-
tatie van nieuwe technologieën is het 
essentieel om de gebruiker voldoen-
de te sensibiliseren en te informeren 
over de meerwaarde ervan. Doe je 

dat niet, dan is je innovatie een doodgeboren kind, zelfs al gaat het dan over 
de meest baanbrekende innovatie. Daarom moet bij elke IoT-ontwikkeling de 
gebruiker centraal staan.”

City of Things
Het IoT staat centraal bij de ontwikkeling van ‘smart cities’. Daarvoor zijn talrijke 
slimme, onderling verbonden technologieën vereist. In samenwerking met de 
stad Antwerpen en het Vlaams Gewest neemt imec — dat de reputatie geniet ’s 
werelds meest toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum inzake digi-
tale technologie en nano-elektronica te zijn — deel aan een proeftuin. Daarbij is 
van één nauwkeurig uitgekozen stadsdeel (met hoge woon- en winkelcapaciteit 
en veel verkeer) een ‘Smart Zone’ gemaakt. “Deze zone fungeert als een soort 
levend lab. Er kunnen daar aan gebouwen, in straten, maar ook bijvoorbeeld op 
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fietsen, slimme sensoren en draadloze gateways worden geïnstalleerd, waarmee 
we verschillende parameters — onder meer energieverbruik, voetgangers-
stromen, (fiets)verkeer, luchtkwaliteit — kunnen monitoren. Afhankelijk van de 
doelstelling van de projecten kunnen dan via interactieve digitale signalisatie 
burgers hier rechtstreeks bij worden betrokken.”

De combinatie en correlatie van die slimme ontwikkelingen moet leiden tot 
nieuwe inzichten waarmee het leven in de stad kan verbeteren. “Je kan er de 
waterhuishouding in de riolering mee monitoren, waardoor je gedetailleerde 
informatie hebt om de gevolgen van een zwaar onweer mee in te schatten. Een 
ander voorbeeld is het uitrusten van fietsen met sensoren die trillingen meten. 
Op die manier kan je bijvoorbeeld vlot detecteren op welke fietspadzones er veel 
putten zijn, waardoor je die sneller kan herstellen. Met dergelijke geconnecteerde 
technologieën ben je als stad dus beter gewapend om bepaalde calamiteiten 
te vermijden. Bij dit door de Vlaamse overheid gesubsidieerd project zijn naast 
de stad zelf ook verschillende industriële partijen betrokken.”

De resultaten van dit ‘City of Things’ kunnen ook naar andere Vlaamse steden 
worden uitgerold. Een positieve factor in dat verhaal is de bereidwilligheid van 
de burger om eraan mee te werken. “Uit gegevens van onze Smart City Meter 
blijkt dat 63% van de burgers bereid is gegevens te delen in ruil voor ‘smart city’-
diensten die het wonen en werken in hun stad eenvoudiger maken, weliswaar 
op voorwaarde dat dit gebeurt met respect voor de privacy van de burgers.”

Economisch potentieel
De verdere ontwikkeling van het IoT draagt een gigantisch economisch poten-
tieel met zich mee. “We merken dat het thema enorm leeft. Van producenten 
uit de automotive-industrie tot ontwikkelaars van domotica: iedereen is op 
zoek naar methodes en technologieën om zijn producten of diensten ‘smart’ te 
maken. Via imec.link probeert onze organisatie om de kloof tussen dergelijke 
bedrijven en de chipfabrikanten te verkleinen. Via ICON-projecten ontwikkelen 
Vlaamse bedrijven samen met imec en andere kennispartners tal van nieuwe 
toepassingen.”

“Vanuit het erkend leiderschap van imec inzake microchiptechnologie zijn wij 
goed geplaatst om bedrijven daar op een laagdrempelige manier vertrouwd mee 
te maken”, aldus Jo De Boeck. “In dat kader is de verdere creatie van proeftui-
nen, waarin ontwikkelaars naar hartenlust met nieuwe technologieën kunnen 
experimenteren, een absolute aanrader. Het is de ideale setting om bijvoorbeeld 
de interoperabiliteit (onderlinge communicatie, een essentiële voorwaarde voor 
het IoT) aan grondige tests te onderwerpen en een hele community te creëren.”

Medische wereld
De mate waarin het IoT ons leven zal beheersen, hangt volledig van onszelf af, 
vindt Jo De Boeck. “Het brede publiek zal vroeg of laat zelf wel definiëren welke 
technologieën al dan niet wenselijk zijn. We hebben het dus volledig in eigen 
handen. Zelf verwacht ik vooral veel heil van medische apps. De bekendste 
daarvan is momenteel Fibricheck, een screening- en monitoringapplicatie die 
dokters kunnen voorschrijven voor de detectie van hartritmestoornissen, zoals 
voorkamerfibrillatie. Dergelijke apps laten dagelijkse controles toe, waarvan 
de resultaten automatisch met de dokter worden gedeeld. Dat leidt tot snellere 

diagnoses en aangepaste behan-
delingen. De kans is groot dat we in 
de toekomst, samen met medicatie, 
bepaalde apps of ‘devices’ voorge-
schreven krijgen die het traject van 
een ziekte beter in kaart kunnen bren-
gen en zelfs voorspellen. Stel dat we 
op die manier kanker kunnen omzet-
ten in een geneeslijke, chronische 
ziekte: daar kan onmogelijk iemand 
tegen zijn…”
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Op verschil lende manieren 
probeert imec het brede publiek 
te informeren over het internet der 
dingen. “Onlangs zijn we gestart 
met de roadshow ‘Techpeditie’, 
waarbij we in het centrum van 
twaalf provinciesteden in een 
mooie, aansprekende opstelling 
burgers meer inzicht geven in 
onder andere IoT. Via de imec 
Academy verzorgen we ook 
opleidingen voor bedrijven.” 
(BVC)




