
Dankzij Shavatar kies je altijd meteen de 

juiste maat 

De e-commerce zit al jaren in de lift, en de coronacrisis geeft die evolutie nog een boost. 

Probleem voor wie kleding bestelt vanuit het eigen kot: de juiste maat kiezen. Met de 

technologie van Shavatar, spin-off van UAntwerpen en imec, bestel je in de toekomst altijd 

de juiste maat.  

De Europese kledingsector realiseert 13,2% van zijn omzet via e-commerce. Een studie wees 

een tijdje terug uit dat die online verkoop tegen 2023 jaarlijks gemiddeld met 8,6% zal groeien. En 

toen moest het coronavirus haar opwachting nog maken. Maar de retailers kampen met een 

aantal problemen: tot 70% van de online bestelde artikelen wordt bijvoorbeeld retour gestuurd, 

vaak omdat het kledingstuk niet blijkt te passen. 

 

  

 

“Uit een eigen enquête bij 200 mensen blijkt bovendien dat 73% van de consumenten die online 

kleding willen kopen, geen order plaatst als ze niet zeker zijn van de juiste maat”, vertelt Geert 



Mertens, CEO van Shavatar, de nieuwste spin-off van de Universiteit Antwerpen en het 

onderzoeksinstituut imec. “Van zij die wel een bestelling plaatsen, geeft 40% toe dat ze meerdere 

maten van hetzelfde item durven bestellen, om zeker te zijn dat ze toch de juiste maat in huis 

halen. Die vaststellingen hebben natuurlijk een serieuze impact op het businessmodel van de 

sector.” 

  

3D-lichaamsvorm visualiseren 

Enter Shavatar, dat zijn oorsprong kent in het baanbrekende doctoraatsonderzoek van Femke 

Danckaers, verbonden aan Vision Lab, een imec-onderzoeksgroep binnen het Departement 

Fysica van UAntwerpen. “Ik ontwikkelde een model dat het toelaat om de menselijke 3D-

lichaamsvorm te voorspellen en te visualiseren op basis van een beperkt aantal parameters, met 

een gemiddelde foutenmarge van amper 7mm ten opzichte van de échte lichaamsvorm”, vertelt 

Danckaers, medeoprichtster van de spin-off. “De consument kan dit thuis zelf doen, een scanner 

is daarbij niet nodig.” 

  

De technologie werd verder ontwikkeld en verfijnd binnen de spin-off Shavatar met ondersteuning 

van het imec.istart acceleratieprogramma. Geert Mertens: “We kwamen, in overleg met 36 

spelers uit de modewereld, tot een tool die de consument de mogelijkheid geeft zijn of haar eigen 

‘avatar’ te creëren. Onze tool geeft vervolgens een aanbeveling van juiste maat en informatie 

over de ‘fit’ weer. In een volgende fase zullen we het kledingstuk in kwestie kunnen visualiseren 

op het lichaam van de consument. Het uiteindelijke doel is om een volledige outfit te kunnen 

visualiseren.” 

  

Collecties beter afstemmen 

Op korte termijn zal de tool geïntegreerd worden in webshops van kledingmerken, maar de 

geïnteresseerde consument kan vandaag reeds terecht op www.shavatar.me om van zichzelf een 

avatar in 3D te laten genereren. Hij of zij krijgt dan meteen maatadvies voor meer dan 50 merken. 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.pressmailings.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DM1U9RQM8H7nSzTkH0tbkj-2Bi-2Bz4qL6Q11uoRrUa9c9oI-3D2axt_casfKDALV4ltrsKljMtL0E5gMaIusIgeHdmhTexBePycWa3JQT0UukT0FAS-2BStkTXM3eYSqhdClio1-2BK-2BDDlPd9Lyl8V-2BgzAjAIiG5qxaoFgBohB0dKlgFTbIwkpu6uwk-2BIhta72jD7h-2FqY5Wi2s0LGB1brE4mGCeYw-2FyUAWNZlp0tu2TuilE4w5qsoZUyapp5bmc-2BJrYbnniqzXSQ54kQvuSj-2FqJb5kglcgjEjmSOhkHYgNBNmI05xXWY5-2FveOZCPNiCcfFAd7egLx8GDv3vRbhn7HMDrnsKNhYktqlyvWoFvzmBn3K3MtFRO9C1dpYIF37yVRCgq33GGIh3m-2BfdridouDxLTc8ZwKTP2yTett2thAxu5hhR21tMT4fnrvcD7-2Fh1-2FQ1SRL-2BeJzrTNKnqA-3D-3D&data=02%7C01%7Cellen.bogaert%40uantwerpen.be%7C35a99310ce174b5a2cf208d806cf2d2a%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637266834173406170&sdata=WQyU2aGY1gwtqOKqY%2FdZHZq0nFZ%2Fu3Kw8RSS%2FcGrOPg%3D&reserved=0


 

Als veel mensen gebruik maken van de tool, zal dat de modesector ook heel waardevolle data 

over de lichaamsafmetingen van de consument opleveren. Die inzichten zullen de kledingmerken 

in staat stellen om hun collecties verder te optimaliseren en af te stemmen op de eigen 

doelgroep. Sinds de oprichting wist Shavatar reeds 200 000 euro aan financiering op te halen, 

wat de realisatie van de eerste productversie mogelijk maakt. 

  

Imec reageert verheugd op de lancering van de spin-off. Jo De Boeck, CSO bij imec: “Met onze 

spin-offs geven we het ondernemend landschap in Vlaanderen vorm. We kijken dan ook met trots 

terug op het incubatieproces waarbij we in samenwerking met de onderzoekers en in tandem met 

UAntwerpen de oprichting van Shavatar hebben mogelijk gemaakt hebben. Het succes van deze 

samenwerking heeft uiteindelijk ook geleid tot een succesvolle selectie voor het imec.istart 

programma.” 

 

 

 

  

Femke Danckaers en Geert Mertens. 

 

“Shavatar is een concreet voorbeeld van hoe wetenschappelijk onderzoek zijn weg vindt naar 

ieder van ons”, zegt prof. Silvia Lenaerts, vicerector valorisatie op UAntwerpen. “De 

onderzoeksgroep Vision Lab is er al meermaals in geslaagd om haar kennis rond 

beeldverwerking te vertalen naar innovatieve bruikbare oplossingen. De avatar-tool zal leiden tot 

minder retourzendingen en dus tot minder transport, een belangrijke stap naar meer 

duurzaamheid. Dat kunnen we als ondernemende en duurzame universiteit alleen maar 

toejuichen.” 

  

www.shavatar.me  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.pressmailings.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DM1U9RQM8H7nSzTkH0tbkj-2Bi-2Bz4qL6Q11uoRrUa9c9oI-3DU2GV_casfKDALV4ltrsKljMtL0E5gMaIusIgeHdmhTexBePycWa3JQT0UukT0FAS-2BStkTXM3eYSqhdClio1-2BK-2BDDlPd9Lyl8V-2BgzAjAIiG5qxaoFgBohB0dKlgFTbIwkpu6uwk-2BIhta72jD7h-2FqY5Wi2s0LGB1brE4mGCeYw-2FyUAWNZlp0tu2TuilE4w5qsoZUyapp5bmc-2BJrYbnniqzXSQ54kRtGJyys50c7oaLn4D4h0OHlvy0LG2oP8-2BJ7hU868sonbf9zOhyc80-2BTqxsjcHOj2guz2l3gIGofvrcEMNXqyCWJ8IIXnnH-2ByJ-2F42Ump6mnbGo9peIy01280onKxPFDZawjEOhHFJpLcqo-2BwA-2BI-2BS3He1vqHL5bKBPgYVr3w-2F8QS8g8-2B5QeuNLZsXgBNRKgG9g-3D-3D&data=02%7C01%7Cellen.bogaert%40uantwerpen.be%7C35a99310ce174b5a2cf208d806cf2d2a%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637266834173406170&sdata=9OYUlW009Y84MDapZkc54abS9ew%2FS4o8QrRfjkkkeBY%3D&reserved=0


  

  

 


