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Impact van rugklachten
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Wereldwijd de Hoogste ziektelast ,meer nog dan depressie, in NL plaats 8

Bronnen: NCvB, Nationaal Kompas

95% van NL-ers

van terugkeer binnen 2 jaar

krijgt ooit last  van aspecifieke rugklachten

80% herhaalkans

Dit leidt tot 7.200.000 verzuimdagen per jaar in Nederland!

Bij mensen die veel tillen en bukken is er een



Bekende oplossingen ineffectief, duur of niet haalbaar
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Workplace 
automation 
(zero-lifting)Job/task rotation

Lifting 
instruction

Back braces, belts 
and corsets

Mobile and 
ceiling lifting 
equipment

Flex-worker 
‘churning’

science says: do 
not use, detrain 

the back muscles

science says: do 
not use, no 

evidence, no 
retainment

often impossible 
to implement

often only used 
for heavier 

weights (time 
consuming)

for repetitive tasks 
only

unethical
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Nieuwe tijdperk: Draagbare techniek ondersteunt
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Revalidatie Ergonomisch werken Supermens

LaevoEkso Panasonic

https://youtu.be/FAKqaoV04MI


Geschiedenis van exoskeletten

First patent (1890) Hardiman General Electric (1965) Mihailo Pupin institute (1969)
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PRODUCT: de Laevo
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2010: Niet tillen maar houding is het problem (2014 -IZZ)

https://stichtingizz.nl/gezond-werken/gezond-werken-in-de-zorg


De ultieme bewegingsvrijheid
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Draag de Laevo als een jas

Kniel, kruip, squat

Modulair systeem

Geen batterijen 
Gepatenteerd veersysteem

Perfecte fit voor iedereen

Smart-joint

2.3 kg



Product portfolio – Laevo V2.3
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Custom fit
a 5 bar shapes, any length, any width
b 5 initial angles 
c 2 leg pad lengths

a

c

b

3 support ranges most 
support

1 e.g. surgeons ** 10-40
2 e.g. table work * 15-60
3 e.g. order picking low 60+

* reduced strength available
** experimental

Medisch hulpmiddel /PBM,
- Laevo bij aspecifieke rugklachten
- Kwaliteitscontrole / risicomanagement
- (pre)klinische evaluatie
- Duurtesten tot 250.000



Cam characteristics
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(3) Low 
picking

(2) High 
picking + 
table 
assembly

(1) Long 
standing 
(table work)



Het geleverde moment v.d. Laevo / hoek en type cam
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uitgeoefend moment % van moment bovenlichaam

CAM ZONE 1: Chirurgen



Het geleverde moment v.d. Laevo / hoek en type cam
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CAM ZONE 2: Order picken hoog

uitgeoefend moment % van moment bovenlichaam



Het geleverde moment v.d. Laevo / hoek en type cam
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uitgeoefend moment % van moment bovenlichaam

CAM ZONE 3: Order-picken laag



Product portfolio – Laevo V2.4
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Unisex borstpad

Stevige banden

Prettiger voor vrouwen

Eenvoudiger te verstellen

Bretelverbinding

Meer comfort

Sterke heupbeugels

Beter comfort

Betere heupkussens

Vezelversterkte Smart-Joint 

Krasvaster
Nieuwe kleurstelling ? 
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Biomechanica



Waarom is ondersteuning nodig? 
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Belasting op de rug 

Tijdens rechtop staan is 
de druk op de wervels

gelijk aan het gewicht van 
het bovenlichaam.

Tijdens buigen zorgen de 
rugspieren voor extra 
druk op de wervels.

± 35 kg ± 35 kg

+ 150 kg



Laevo werk intuïtief

20

Belast de rug Dit helpt Laevo doet hetzelfde



Biomechanica van de Laevo
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Zwaartekracht veroorzaakt een moment 
rondom het heupgewricht (en S1/L5)

De Laevo oefent een
tegenmoment uit

Zo neemt de netto-
momentbelasting op de 

onderrug af

=
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Human Factors
March 2015

Applied ergonomics
January 2016

40 o

EMG: 
40% minder 
spierspanning

3x langere
volhoudtijd

Wetenschappelijke metingen laten hetzelfde zien



Biomechanische onderbouwing
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Use cases



Feel it to believe it: users endorse Laevo

25

“The Laevo helps me with the lifting of the radiators. 
I am less tired at the end of the week … 
my wife has noticed that too …”

Mr. M. Koot - Logistician at RENSA

“The Laevo is ideal for loading byclicles.
I hope that management decides to buy them (at least mine!!!)”

Mr. J. Popma - Logistician at Portena

“My posture is better. Also it is easier to get up straight”
Mr. S. Verlinden - Metalworker at John Deere



Cases 

Medewerker afhankelijk van corset.
Met Laevo op werk, na werktijd onafhankelijk van corset.
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Plukon

Elmeco
Medewerker niet meer volledig inzetbaar. Loopt bij fysiotherapeut
en gebruikt pijnstilling. Door Laevo weer volledig inzetbaar, maar 
belangrijker: pijnvrij!

Daher (fr)
Preventieve inzet van de Laevo bij meerdere DC’s. Impact  
en proof of concept. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0tr1Qjowq8
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• Daher filmpje



They use Laevos (and many others)
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Wanneer? Wie? Waar? hoe?



Aspecten van fysieke belasting
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Verwachtingen/mogelijk

Vorm  Laevo effect  Laevo effect Netto
Tillen • Minder rugbelasting, 

• Betere bewustwording, 
• Vrijere tiltechniek

• Medewerkers denken meer te kunnen tillen 
waar dit niet kan, bijv. extra armbelasting

   Zeer positief

Dragen • Beperkingen bij dragen last tegen borst  In de gaten houden

Duwen en 
trekken 

• Laevo kan je gebruiken om meer vanuit de benen 
de beweging in te zetten, met name trekken

 Licht Positief

Trillen en 
schokken 

- Neutraal

Werk-
houdingen

• Minder rugbelasting, betere bewustwording, meer 
houdingsvrijhed

• Stoten in kleine ruimtes    Zeer positief

Repeterende 
bewegingen 
(excl tillen)

• Minder rugbelasting, 
• betere bewustwording, 
• vrijere houding

 Licht positief

Energetische 
belasting 

• Minder vermoeid vaak tillen • Meer energieverbruik bij lopen  Positief



Stoplichtmodel handboek Fysieke belasting

ROOD Risico op gezondheidsschade

De uitkomst ‘rood’ geeft aan dat er zonder meer sprake is 
van een knelpunt. U bent volgens de normen en wet- en 
regelgeving verplicht actie te ondernemen.

ORANJE Mogelijk risico op gezondheidsschade

De uitkomst ‘oranje’ geeft aan dat er mogelijk sprake is 
van een knelpunt. U wordt aangeraden actie te 
ondernemen.

GROEN geen risico op gezondheidsschade

De uitkomst ‘groen’ geeft aan dat er geen sprake is van 
een knelpunt.
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Theoretisch effect op gezondheidsrisico’s
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Offset bij meer bewegingsvrijheid Offset bij minder herhalingen nodig

Offset lijn doordat 
de Laevo de 
statische 
spierspanning 
vermindert



Berekenen verwacht effect Laevo

• Aanname / educated guess op educated guess
• Zoveel mogelijk vanuit de standaard methoden en normen
• Zoveel mogelijk met gemeten data, zowel Laevo als werkgever
• Nieuwe data wordt vergaard.

• Menselijk gedragsverandering is een factor.

• Per “zone”
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3 support ranges most 
support

1 e.g. surgeons ** 10-40
2 e.g. table work * 15-60
3 e.g. order picking low 60+ NEN-EN 1005-4:2005 + 

A1:2008 Zone-indeling
segmenten



Uitkomsten inzet van de Laevo (gem. effect hele dag)

ZONDER MET Effect op belasting van de taak
g g Geen Laevo nodig (vb2) De Laevo kan nog steeds effecten hebben op andere 

factoren, zoals vermoeidheid en productiviteit.

o g Met Laevo komt de belasting binnen de 
aanbevolen norm (vb1)

U wordt aangeraden om maatregelen te nemen en de Laevo 
biedt een oplossing.

r o Met Laevo komt de belasting binnen de 
maximaal acceptabele norm (vb 3)

U bent verplicht om maatregelen te nemen en de Laevo biedt 
een oplossing, aanvullende aanpassingen aanbevolen.

o o Met Laevo blijft de belasting binnen de 
maximaal acceptabele norm

De toegevoegde waarde van de Laevo is maximaal, 
aanvullende aanpassingen aanbevolen.

r r Met Laevo is de belasting teruggebracht De toegevoegde waarde van de Laevo is maximaal, 
aanvullende aanpassingen verplicht.

r g De Laevo lost het probleem op (vb 4)
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Voorbeeld

Bukken en Tillen > vereenvoudigde NIOSH

ZONE 2 ZONE 3
Gewicht Ʃhh freqm ZL ML Ʃhh freqm ZL ML
10-17 kg 03:00 4.0 r o 03:00 4.0 r o
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ROOD > 2x NIOSH-norm

ORANJE 1x-2x NIOSH-norm

GROEN <1x NIOSH-normDe vermindering van het risico is te wijten aan de 
lagere nettomomentbelasting op de rug, die 
afneemt met 40 Nm in de meest-voorkomende 
werkhoek.



Statische houding normaal en zwaar

Voorbeelden
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Zone 1 Zone 2 Zone 3
Ʃhh:mm ZL ML Ʃhh:mm ZL ML Ʃhh:mm ZL ML

normaal 02:00 r o 01:00 r o
assemblage planten stieken

zwaar 02:00 r o 00:30 o g 00:30 r o
chirurg lamineren CASE:  ruim vullen

De vermindering van het risico is te wijten aan de 
langere volhoudtijd statische belasting. Gemeten 
door VU met Laevo V1 is factor 300%, hier op basis 
van factor 200%. Normaal: op basis van bovenstaand 

grafiek (handboek fys.bel.)

Zwaar: alles 2x zo kort. Bijvoorbeeld 
bij minder houdingskeuze.Vergelijk: ISO 11226 



Energetische belasting

Voorbeelden
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8uur piek 10m

o r Inschatting zonder Laevo:
20% 40% reductie energiegebruik

50% 80%
percentage van de energetische belasting bij taak door 
voorovergebogen staan.

10% 32% effect reductie energiegebruik op de belasting.
- 1 Trap verbetering stoplichtmodel

o o Met Laevo: uitkomst

stoplichtmodel volgens handboek fysieke belasting
zuurstof energie duur piek

l/min kJ/min 8uur 1uur 10 min <10 min red.trap
0.4 8 g
0.5 10 g g 20%
0.6 13 g g 23%
0.8 17 o g g 24%
1 21 r g g 19%
1.2 25 r g g 16%
1.5 31 o g g 19%
1.8 38 r o g 18%
2.2 46 r r o 17%
2.6 54 r r 15%
3 63 r 14%

De vermindering van de belasting komt bij bukken doordat 
de Laevo werkt als een veer die energie opslaat en 
teruggeeft. Zonder Laevo gaat deze energie verloren. 
(volgens model 20%).

Bij statisch staan neemt de metabolische belasting gelijk af 
met de vermindering in EMG/spieractiviteit (40%)



Geschat effect - verzuim, verloop & productiviteit

Verwacht Effect 
ZL ML verzuim verloop productiviteit
g g     

r o       

o o       

r r       

o g         

r g         
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Voorbeeld 
omrekenen 
verzuim%

 10%

  30%

   50% 



Bij werk met verhoogd risico: 

40

 40% rugklachten

Stieken
Stekken

Controleurs

 40% rugklachten

Chirurgen
Operatie-assistenten

verplegers
schoonmakers

>50y  40% rugklachten

Lassers
Stratenmakers

Metselaars

 16% rugklachten

Orderpickers
Operators

Assembleurs
Lassers

2016 2017 2018 20192016 2017 2019 2020



Bij gebruikers met hoge kans op verzuim/uitval

Preventief nog geen verzuim
• Bijv. Werkgroepen die rugklachten rapporteren

Secundair preventief geschiedenis van verzuim

Curatief nu verzuimen
• Pijn verlichten, 
• Bewegen stimuleren bespoedigt revalideren/reïntegreren (graded 

activity aanpak, kinesiofobie)
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Unieke kenmerken

• Eenvoudig in implementatie
• Weinig onderhoud
• Geen stroom nodig
• Geen noodzaak tot aanpassen werkproces
• Eenvoudig opbergen en schoonmaken

• Laevo werkt op elke werkplek
• (draagbaar)

• Vermindert de rugbelasting zonder
training

• En houdt natuurlijke werking rugstabilserende
spieren in tact
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Contra-indicaties
• Werkplek: Als er nog geen/onvoldoende bronaanpassingen zijn

gedaan.

• Cultuur: Onvoldoende draagkracht om te werken aan eigen
gezondheid / acceptatie van het product lasting.

• Productiviteitsdruk: Wanneer het gebruik leidt tot meer tillen / 
zwaarder tillen.

• Groepsinzet: Laevo is lastig bij wisselnd personeel

• Belastbaarheid: comorbide/meerdere klachten, pacemaker, etc.

43
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Over ons
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Onze bestaansreden: Werknemers in 
staat stellen met plezier, productief en

zonder klachten te werken.



Laevo team: wij willen duizenden ruggen sparen .

Boudewijn
CEO
: (bio)mechanica, schermen and 
startups

Duncan
CSO
: sales, hockey en het goede leven

Linda
Sales & research
: evidence base, scoren bij voetbal

Elko
Sales & training
: probleem oplossen, keeper bij
voetbal

Jos
Productie

Mike
Design

Hanneke
CFO

Guiseppe
Research

Rianne
Office

Rogier
Founder



Ons bedrijf

“Laevo/ X-arm” project gestart in 2010

Opgericht in 2013 door InteSpring & Achmea

Onderdeel van de InteSpring groep:

InteSpring design and sales of gravity compensating products and 
exoskeletons

Sprinq design of gravity compensating chairs for elderly

Anchis design of gravity compensating components 
for industry and pro-AV markets 

Deel van YES!Delft community, FME, Holland Healthtech.
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Onze missie: het platform worden waaraan draagbare 
tools worden verbonden.

V2.x
FUNCTIONAL

custom fit 

V3.x
SCALABLE

Modular 
P+Service
‘work shift

off-the-shelf

CONNECTED

(3rd party) 
platform

In clothes

uitwisselbaarheid ipv maatwerk/ 
meeneembare voorziening

zitten

+6 mnd + 1 jaar + 3 jaar



Laevo customer guidance and implementation
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Workplace analysis Preparing businesscase Selection of users Measurement of users

Monitoring Service / Warranty

check if the work 
environment is 

suitable

a business case is set 
up regarding health 

effects, productivity and 
absenteeism

Indication / 
contra indication 

of users 

Measure the user or 
group to ensure the 

Laevo has a comfortable 
fit.

Periodical 
monitoring to see 

the health and 
safety effects of the 

business case

Extensively tested up 
to 250.000 cycles 
(‘bend counter’) is 
embedded in the 

Laevo
Delivery & basic use 

instructions

Awareness training

Periodical 
monitoring to see 

the health and 
safety effects of the 

business case



Laevo UWV support
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Analyse Meting Advies
Voldoet de persoon
en de werkplek aan

alle
randvoorwaarden?

Proef op de werkplek
met de persoon > 

vragenlijst, impressie en

Ja / nee
offerte



Vragen

• Kan ik de Laevo als meeneembaar persoonlijk hulpmiddel
aanvragen bij UWV? 

• Kan een medewerker die deels arbeidsongeschikt is met een
Laevo volledig functioneren?

• Kan preventief inzetten een vermindering van ziektekoste
premie teweeg brengen? Of evt vergoeding van UWV.

53



Feel it to believe it
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