Deze publicatie is gemaakt in opdracht van Gelderland valoriseert

A Body Issue: trendy, goed passende én betaalbare kleding voor
www.abodyissue.com
de zittende mens
Het vinden van eigentijdse en comfortabele kleding is voor de 1,8 miljoen Nederlandse en Duitse rolstoelgebruikers een crime. Sterker

nog, er zijn maar enkele bedrijven die zich op deze nichemarkt richten. Het vereist een geheel andere benadering dan die van de ‘normale’ confectiewereld: een afwijkende maatvoering en daaruit voorkomende patronen, uitgaande van de zittende mens. A body Issue
uit Arnhem speelt hier op in. De eerste collecties staan inmiddels online.
Zorgprofessional Marije van der Windt zag en hoorde het. Bij
gebrek aan een alternatief, kleden rolstoelgebruikers zich nu in
wat andere mensen ook dragen, in dure maatkleding óf in ruim
zittende joggingpakken. Geen van alle ideaal. Bovendien wordt
zo ook het gevoel van eigenwaarde aangetast, wat toch vaak
al beschadigd is bij mensen in een rolstoel. Via via kwam Marije
in contact met fashion designer Katja van Groningen, die het
idee van een speciale kledinglijn voor zittende mensen meteen
omarmde.
Natuurlijke, rekbare materialen
Marije: ‘We hebben veel vooronderzoek gedaan voordat we
in 2014 uiteindelijk zijn gestart met ons bedrijf A body Issue.
Voor zowel mannen als vrouwen in een rolstoel zijn we nagegaan waarom de kleding die zij dragen niet lekker zit, schuurt,
knelt, of wat dan ook. De zitbuik, die bij veel rolstoelgebruikers
ontstaat, is een grote frustratiefactor. In onze ontwerpen valt
dit grotendeels weg. Of neem jurken en rokken. Die waaien
heel makkelijk op in een rolstoel. Wij leggen een elegante sloof
over de knie heen, waardoor de jurk of rok niet langer opwaait,
er geen inkijk is en er zelfs ruimte ontstaat om eventueel een
katheter te plaatsen.
A body Issue werkt sowieso alleen met natuurlijke, rekbare,
ademende materialen. Al het andere gaat enorm zweten en
plakken. We maken bijvoorbeeld een linnenlook broek van een
katoenmix met vijftien procent minder stof in de liesstreek. Voor
zittende mensen is dat heel fijn, de stoffen in de liesstreek gaan
vaak irriteren als je de hele dag zit. En katoen draagt heel fijn. Zo
hanteren we voor elk boven- en onderkledingstuk bij vrouwen
en mannen dit soort praktische kennis, die we verwerken in onze
collecties.’
Maatvoeringstabel
‘De meest effectieve manier om bij zittende mensen de maten
te kunnen opnemen, is het maken van een 3d bodyscan. De persoon in kwestie komt dan naar ons toe en gaat in een hiervoor
speciaal ontwikkelde stoel zitten. Wij lopen daaromheen met
een handscanner om alle relevante maten goed te kunnen meten. Die maten zetten we in een spreadsheet. Op basis hiervan
worden patronen getekend en wordt de kleding ontworpen. Op
deze wijze hebben we tot nu toe zo’n negentig scans gemaakt.
We moeten driehonderd scans hebben om tot een goed onderbouwde maatvoeringstabel te komen.

www.gelderlandvaloriseert.nl

Op basis van de eerste negentig scans is de collectie ontworpen
die nu net online staat. We maken dus geen maatkleding, maar
confectie, belangrijk om te benadrukken. Van klanten die bij ons
zijn gescand, kunnen we via patroonsoftware een patroon maken. Deze kunnen klanten dan kopen op basis waarvan ze elders
wel maatkleding kunnen laten maken.’

‘A Body Issue levert met haar confectielijn een
positieve impuls aan het leven van zittende mensen’
In Nederland belanden jaarlijks ongeveer 40.000 mensen in
een rolstoel. Behalve na een ongeluk, zijn er ook steeds meer
mensen die als gevolg van een hart- of herseninfarct invalide
worden. Deze mensen leveren niet alleen hun mobiliteit in, maar
verliezen ook een deel van hun identiteit. Het feit dat je kleding
dan ineens ook niet meer past en zelfs irriteert, versterkt dit
proces. A Body Issue wil hier een positieve impuls aan geven
vanuit haar winkel in het Arnhems modekwartier waar ook de
bodyscans worden gemaakt, maar vooral via de webshop, die
twee collecties per jaar gaat verkopen.
Over het netwerk van Gelderland valoriseert is Marije zeer goed
te spreken: ‘We kunnen er altijd terecht met onze vragen. Er
wordt actief meegedacht, je krijgt een podium en er zitten veel
mensen met kennis. Kortom, heel fijn en toegankelijk.’

