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ZELFCONTROLE EN DUIKEN IN DE 21STE EEUW

SCUBAPRO lOOPt vOOROP met HUmAn FACtOR Diving™ OP BASiS vAn BiOmetRie

We leven in een wereld waarin alles draait om gegevens. Elke dag opnieuw worden we vanuit 
alle hoeken overspoeld met informatie. We willen alles weten, we willen alles delen. Maar eerlijk 
is eerlijk, waar we het meest in geïnteresseerd zijn is informatie over wie wij zelf zijn en wat wij 
op persoonlijk vlak doen.

De moderne technologie helpt ons om onszelf te leren kennen, tot diep van binnen. Prominenten 
en trendsetters van nu noemen het de Quantified Self. Het is een moderne benadering van 
zelfkennis waarbij gebruik wordt gemaakt van talrijke technologische verbeteringen, aan de 
hand waarvan wij een trucklading aan informatie kunnen verzamelen over hoe ons lichaam 
tijdens een normale dag functioneert – lopen, werken, slapen en ook sporten en andere 
activiteiten.

Deze zelfcontrole wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een groot aantal nieuwe 
meetinstrumenten waarmee u de stappen die u loopt, of de baantjes die u zwemt, worden geteld, 
uw hartslag en bloeddruk worden gemeten, het aantal verbrande calorieën wordt gemeten, het 
cholesterolgehalte en het zuurstofgehalte in het bloed wordt bewaakt, enzovoort. 

Alles wordt anders met de Quantified Self 

Waarom zou u uzelf van binnen en van buiten willen keren? Heel simpel. Omdat zelfkennis het 
geheim is voor een gelukkiger, gezonder, gemakkelijker leven. 

Wanneer u zich bewust bent van de ‘real-time’ status van uw lichaam, kunt u er des te beter 
voor zorgen. U weet wanneer u zich te veel of te weinig inspant, en krijgt een waarschuwing bij 
potentiële problemen voordat ze echt serieus worden. Door zelfcontrole nemen prestaties toe 
en blessures af, bent u minder geld kwijt aan medische zorg en krijgt u meer zelfvertrouwen. 

En het is ook nog eens gewoon leuk. Wie wil er geen wedstrijdje doen met vrienden? Wie verbrandt 
de meeste calorieën? Wie heeft vandaag de meeste stappen gezet of het verst hardgelopen? 
Of bij wie daalde de hartslag in rust het meest? We scheppen toch allemaal graag op over hoe 
we vooruitgaan met hardlopen of over de kilo’s die we kwijt zijn? Met de persoonlijke gegevens 
die middels biometrie worden verkregen, heeft u iets te delen in de sociale media en kunt u 
laten zien hoe goed u het doet qua gezondheid, conditie en in het algemeen. 

Allemaal dankzij Human Factors engineering 

Human Factors engineering (HFe) is gespecialiseerd in de ontwikkeling van producten die 
zich aanpassen aan mensen in plaats van andersom, zoals in de vorige eeuw gebruikelijk was. 
Deze HFE-producten, die vaak op het lichaam worden gedragen (draagbare technologie of 
weartech) en biometrie bevatten, zijn de moderne vorm van controleapparatuur waarmee u de 
Quantified Self kunt gebruiken. 

Van smarthorloges tot medische controleapparaatjes, van stappentellers tot activiteitmeters, 
van calorieëntellers tot analyse-apparatuur voor hartslag en bloeddruk, de één doet u om uw 
pols of been, andere zijn weer verwerkt in borstbanden, zitten in uw schoen of clipt u vast aan 
kleding. Stuk voor stuk verzamelen ze belangrijke informatie voor een gezonder en gelukkiger 
leven. 
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HFe en biometrie veranderen het duiken radicaal

De combinatie van Human Factors Engineering, biometrie en draagbare technologie is een 
nieuwe benadering van productontwikkeling. SCUBAPRO noemt dit Human Factor Diving™. Met 
dit concept wordt het mogelijk om veel van de methoden waarmee u boven water informatie 
over uzelf verzamelt, mee onder water te nemen. 

SCUBAPRO’s lijn “smart” persoonlijke duikcomputers, zoals de Galileo, Mantis en Meridian, 
zijn allemaal ontworpen met Human Factor Diving™. Met deze computers kunt u nog beter uw 
tijd onder water bijhouden en uw duikprofiel verbeteren omdat dit op basis van uw biometrie 
voortdurend wordt bijgesteld. 

Dit is echt baanbrekend en een enorme stap vooruit voor de duiksport. Want dat is precies 
wat een duikcomputer hoort te zijn -- persoonlijk. Niet een instrument waarvan er dertien in 
een dozijn zitten en die elk duikprofiel op dezelfde manier berekenen, of het nu van een 25 
jaar oude triathleet is of van een beginnende duiker van 55 jaar met een paar pondjes te veel. 
In deze voortdurend veranderende wereld van elektronische en technologische vooruitgang 
verdienen duikers een persoonlijke duikcomputer die echt persoonlijk is. 

SCUBAPRO introduceert duikcomputers van de 21ste eeuw in de duikwereld

Met het Human Factor Diving™-concept biedt SCUBAPRO ‘smart’ persoonlijke duikcomputers 
met mooie displays, gebruiksvriendelijke interfaces, intuïtieve menu’s en eenvoudige navigatie. 
Door biometrie in de computers te integreren beschikken ze ook over:

• Adaptief algoritme. Alle algoritmes van duikcomputers nemen de diepte, de bodemtijd en het 
gasmengsel mee in de berekening van de decotijd.  Maar SCUBAPRO’s ZHL-8 ADT MB PMG 
is het enige duikcomputeralgoritme dat rekening houdt met de ademhaling van de duiker als 
indicatie van de inspanning tijdens een duik en op basis daarvan het decompressieschema 
aanpast om risico’s te voorkomen. 

• Door de instellingen voor microbellen kunnen de adaptieve algoritmes worden afgestemd 
op de ervaring, de leeftijd en de lichamelijke conditie van de individuele duiker. Wanneer u het 
microbellenniveau tussen L0 en L5 instelt, kiest u zelf of u minder stikstof wilt opnemen of 
stikstof sneller wilt afgeven.

• Profile Dependent Intermediate Stops, een functie die een tussenstop berekent op grond van 
de hoeveelheid stikstof die uw lichaam heeft opgenomen. Daarbij wordt rekening gehouden 
met uw huidige duik, eerdere duiken en de ademgasmengsels.

• Hartslagmeter. Exclusief voor SCUBAPRO duikcomputers is dat u uw hartslag kunt zien zodat 
u uw inspanning beter – in real time – kunt inschatten en direct kunt reageren wanneer de stress 
toeneemt of u zich te veel inspant. Tegelijkertijd neemt de duikcomputer deze informatie mee 
in de berekening van de inspanning en wordt het algoritme bijgesteld om de duik nog veiliger 
te maken. 

Volgens DAN is 25 procent van de dodelijke duikongevallen te wijten aan hartproblemen.  In 
veel van deze gevallen gingen duikers, ook al waren ze buiten adem of moe, gewoon door 
– ze beschikten niet over voldoende informatie om weloverwogen een besluit te nemen.  
SCUBAPRO’s hartslagmeter geeft die extra informatie wel.
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Een ander voordeel, weliswaar minder essentieel, is dat wanneer u uw hartslag meet, u ook 
uw duurtraining kunt verbeteren, zodat duiken ook fitness wordt. 

• Huidthermometer. Deze functie, waarop patent is aangevraagd, voegt nog een ander 
aspect van de fysiologie van de duiker toe aan het inspanningsalgoritme. Bij extreme kou 
is het mogelijk dat een duiker minder stikstof afgeeft. Met deze informatie kunnen de 
decompressieberekeningen worden bijgewerkt en wordt duiken nog leuker.

• De slagenteller is een waardevol hulpmiddel wanneer u traint of baantjes zwemt. Als u het 
aantal slagen weet, kunt u ook de zwemafstand berekenen.

• Calorieverbranding kan worden berekend door de hartslag en de gegevens van de inspanning 
te combineren. In deze maatschappij waarin fitness ons leven domineert, zijn er maar weinig 
mensen die niet willen weten hoeveel calorieën ze tijdens de duik verbranden.  

• Al deze gegevens, die alleen beschikbaar zijn op SCUBAPRO persoonlijke duikcomputers, 
kunnen vervolgens met het oog op analyse worden gedownload met behulp van LogTRAK-
software voor pc, Mac en een Android LogTRAK-app, wat bijdraagt aan een nauwkeurig 
onderzoek van de Quantified Self.

Kort gezegd, wanneer Human Factor Diving™ wordt geïntegreerd in het ontwerp van 
persoonlijke duikcomputers, beschikt u over een intuïtiever informatiesysteem, waarmee 
u op basis van betrouwbare gegevens weloverwogen besluiten kunt nemen. Duiken wordt 
veiliger, uw conditie verbetert, uw duikvaardigheden gaan erop vooruit en daardoor wordt de 
tijd die u onder water doorbrengt, vele malen leuker.  

Human Factor Diving™ is de toekomst voor de ontwikkeling van duikmaterialen

Dit is de tijd van de Quantified Self. Wanneer u in staat bent zelf uw lichaam te meten, weet u 
wanneer u goed bezig bent, krijgt u een waarschuwing bij mogelijke problemen en beschikt u 
over meetbare gegevens die u kunt downloaden om ze vervolgens te analyseren en te delen 
met familie en vrienden. 

Er is werkelijk geen schaduwzijde aan de Quantified Self. De trend naar zelfmeting wordt 
alleen maar groter. Er wordt gezegd dat er in 2018 meer dan 150 miljoen apps voor zelfmeting 
in gebruik zullen zijn. 

Iedereen wil gelukkig en gezond leven en weten dat zijn lichaam optimaal presteert. Met 
apps voor zelfcontrole waarin biometrie is geïntegreerd, is dat mogelijk. Uit onderzoek is naar 
voren gekomen dat het merendeel van de mensen die deze controle-apps heeft gebruikt, van 
mening is dat dit heeft bijgedragen aan hun algehele gezondheid en welzijn.

SCUBAPRO en Human Factor Diving™ brengen de wereld van biometrie en draagbare 
technologie naar de duikers. De ‘smart’ persoonlijke duikcomputers zijn onmisbare 
hulpmiddelen voor duikers van elk niveau. Ze bieden informatie die op geen enkele ander 
duikcomputer beschikbaar is, en dragen bij aan een rijkere ervaring onder water en aan een 
gelukkiger, zelfbewuster leven boven water. 

Kijk naar de toekomst en u ziet SCUBAPRO.


