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Exoskeletons in de bouw
Bart Haesen
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Intro

• Fit for Work Europe Coalition (2012)

• 30 landen

• > 40 miljoen werknemers in de EU blootgesteld aan hoge belasting 

van het bewegingsapparaat

• Jaarlijkse kost van 240 miljard euro of 2% BNP

• Probleem wordt steeds groter

• Nood aan nieuwe ideeën en technologieën stijgt

Ref : S. Bevan, The impact of back pain on sickness absence in Europe, The Work Foundation(June, 2012). 

Intro

• Ondanks de toenemende automatisering in alle sectoren, komt fysiek 
werk nog zeer veel voor.

• Reden hiervoor is dat de mens op dit moment nog steeds het 
meest rendement geeft m.b.t. functionaliteit en flexibiliteit.

• De bouwsector in België vertegenwoordigt:

• 75.000 ondernemingen

• Meer dan 200.000 werknemers en 50.000 zelfstandigen (hetzij 
meer dan 7 % van de globale tewerkstelling). 

• economie.fgov.be



3

Fedris

Fedris, Statistisch jaarverslag 2017

Eind 2012 Tendinopathie (tendinitis)  

 Erkend als beroepsziekte 

 Piek nieuwe aanvragen in 2013

 Tendinopathie blijft ook nu nog koploper (het hoogst aantal aanvragen tot 

erkenning   voor alle sectoren)

Top 3 sectoren voor aanvragen / uitkeringen n.a.v. beroepsziekte

1) Winning van steenkool, bruinkool en turf 

2) Bouwsector 

3) Metaalnijverheid 

…

Oplossing?
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Exoskeletons?

• Meerdere bedrijven proberen sinds jaren een oplossing te bieden door het 

implementeren van een exoskeleton voor bepaalde functies of zelfs voor zeer 

belastende deeltaken.

• Voornamelijk in de revalidatie hebben exoskeletons reeds hun waarde bewezen.

• De laatste jaren wordt er sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van lichte 

exoskeletons die toepasbaar zijn in de dagelijkse werkomgeving.

Exoskeletons Nieuw

Ref: studie Vil – Exoskeletons for Logistics

Exoskeletons?

Ref: studie Vil – Exoskeletons for Logistics

Draagbaar pak uit een zachte of een harde structuur dat de drager 

zowel passief als actief ondersteuning geeft aan het lichaam 
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Exoskeletons?

Mechanica

Biologie Elektronica

Robots

Actief exoskeleton

Passief exoskeleton

Ref: studie Vil – Exoskeletons for Logistics

Functie van een passief exoskeleton?

Passief =  geen extern vermogen. 

De belasting op een lichaamszone wordt opgevangen door :

 Herverdeling van krachten naar andere zones

 Vermindering van bepaalde krachten door het opslaan en 

vrijgeven van opgebouwde energie door een veersysteem

 Opvangen van het gewicht door een structuur die 

krachten afleiden naar de grond
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Functie van een actief exoskeleton?

Actief = aangedreven systeem dat ondersteuning geeft.  

Ref: Ironhand

 Sensoren  detecteren beweging of zenuwsignalen.

 Activering door spiercontractie 

=> samentrekking van de spier

=> elektrisch signaal wordt gedetecteerd

=> activering  exoskeleton

 Adaptief systeem

=> op het juiste moment het nodige vermogen geven

Waarom een exoskeleton?

Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) studie uitgevoerd voor logistieke processen 

waarbij exoskeletons toepasbaar kunnen zijn:

• Orderpicking

• Stapelen, sorteren

• Laden en lossen

• Preventief voorkomen en vermijden van lichamelijke letsels

• Oudere werknemers langer aan de slag houden voor fysiek belastende 

taken

• Curatief inzetten bij lichamelijke letsels (sneller aan de slag/re-integratie)

• Efficiëntie (productiviteit) verbeteren

• Verbeterde kwaliteit en precisie (minder vermoeide spieren)

Ref: studie Vil – Exoskeletons for Logistics
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Bouw              Logistiek

Logistieke sector Bouwsector

Specifieke eigenschappen :

• Dynamische, soms snel wijzigende  werkomgevingen

• Veiligheidsaspecten

• PBM’s

• Werkkledij

• Weersomstandigheden

Studie exoskeletons  bouwsector USA (2018)

USA 2016 => Werknemers in de bouw hadden 11% meer MSA dan de rest 

van de sectoren !

Waar rekening mee houden bij de implementatie van een exoskeleton?

Ref: Potential of Exoskeleton Technologies to Enhance Safety, Health, and Performance in Construction (2018)

• De verwachte voordelen

• Technologie van het exoskeleton

• Obstakels van het gebruik
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Vermindering werkbelasting

en kwetsuren

Behoud werknemers

Hogere productiviteit

Inzet van exoskeletons

Obstakels

Financieel voordeel

Technologie van het exoskeleton

Veiligheid

Gebruik

Trainbaarheid

Bewustzijn

ROI Voordeel in kosten

Gebruiksgemak

Veelzijdigheid in gebruik

Aanvaarding
Duurzaamheid

en Robuustheid
efficiëntie

Training

GewichtComfort Pasvorm

Compatibiliteit met PBM

Allergische reacties en hygiëne

Gegrepen worden

door materieel 
Vallen

Vals gevoel van veiligheid

Verwachte voordelen

Vermindering werkbelasting

en kwetsuren

Werknemers behoud

Hogere productiviteit

Inzet van exoskeletons

Obstakels

Financieel voordeel

Technologie van het exoskelet

Veiligheid

Gebruik

Trainbaarheid

Bewustzijn

ROI Voordeel in kosten

Gebruiksgemak

Veelzijdigheid in gebruik

Aanvaarding
Duurzaamheid

en Robuustheid
efficiëntie

Training

GewichtComfort Pasvorm

Compatibiliteit met PBM

Allergische reacties en hygiëne

Gegrepen worden

door materieel 
Vallen

Vals gevoel van veiligheid

Verwachte voordelen
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Huidige wetenschappelijke onderbouw

• Exoskeletons verlagen de spieractiviteit rond een specifiek gewricht.

• Spieractiviteit rond naburige gewrichten verhoogd

• Bewegingen wijzigen of bewegingen van het lichaam worden moeilijker.
Ref: Studie van het VIL

• Er zijn hiaten in het begrip van hoe exoskeletons van invloed zijn op:

• Bewegingscoördinatie

• Spiervermoeidheid

• Spieraanpassingen op lange termijn
References: Jean Theurel & Kevin Desbrosses (2019) Occupational Exoskeletons: Overview of Their Benefits and Limitations in Preventing Work-Related 

Musculoskeletal Disorders, IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors

Implementatie van een exoskeleton

Screening Risicoanalyse Kenmerken Keuze Exoskelet Kosten - Baten Opzet training
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Aandachtpunten

• Een exoskeleton is zowel een arbeidsmiddel als een PBM.

• Een exoskeleton niet de eerste of enige oplossing kan zijn in een preventiebeleid.

• Prioriteit = optimaliseren van werkplekken i.k.v. de preventiehiërachie

• Een exoskeleton dient ter preventie van fysieke belasting / klachten.

• Het aanbevolen maximaal gewicht blijft 25 kg.

• Grenswaarde  ISO 11228 en EN 1005 

• Gebruikerstesten en specifieke trainingen zijn absoluut noodzakelijk.

Stap 1 – Screening MHVL

Op basis van een degelijke screening van de werkzaamheden bij Verwater Tank & 

Industrial Services BVBA werden onderstaande werkzaamheden aangegeven als zeer 

belastend voor de werknemers van de civiele werkzaamheden:

steunbalken stapelen                                    ijzervlechten
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Case 1 : Balken plaatsen

Stap 2 – Risicoanalyse balken plaatsen

Screening
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Stap 2 – Risicoanalyse balken plaatsen

Parameters:

• Aantal balken verplaatsen per dag / per werknemer = 500 – 1000 

stuks

• Gewicht = 10 tot 20 kg

• Houding = De last wordt vanaf vloerniveau tot op schouderniveau 

behandeld

• Werkomstandigheden = Ongunstige ergonomische omstandigheden 

(stabiliteit / weersomstandigheden / werkruimte )

Observatie

Stap 2 – Risicoanalyse balken plaatsen

Behandeling van Balken - Vijzelen

6

2

6
1

9 8 72

Zware belasting , fysieke belasting is 

waarschijnlijk. Verbetering is  

noodzakelijk.

Analyse
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Stap 2 – Risicoanalyse balken plaatsen

DEPARTMENT   JOB DESCRIPTION

JOB TITLE

ANALYST

COMMANDS

 Frequency Coupling

Task (l/min)

No. STRWL STLI L (avg) L (max) H V H V Origin Dest F C

1 6,8 2,93 20 20 300 1000 450 200 30 30 0,20 FAIR

2 7,2 2,77 20 20 300 900 450 300 30 30 0,20 FAIR

10 7,6 2,63 20 20 400 100 450 1100 30 30 0,20 FAIR

3 7,8 2,57 20 20 300 800 450 400 30 30 0,20 FAIR

9 8,0 2,51 20 20 400 200 450 1000 30 30 0,20 FAIR

8 8,4 2,38 20 20 400 300 450 900 30 30 0,20 FAIR

4 8,6 2,32 20 20 300 700 450 500 30 30 0,20 FAIR

5 8,9 2,25 20 20 300 600 450 600 30 30 0,20 FAIR

7 9,0 2,22 20 20 400 400 450 800 30 30 0,20 FAIR

6 9,2 2,18 20 20 400 500 450 700 30 30 0,20 FAIR

Balken stapelen vanaf vloerniveau tot 1000 mm

Verwater Tank & Industrial Services BVBA 

Balken stapelen 20 kg

Bart Haesen

3,27

COMPOSITE LIFTING INDEX =

CLI > 1.5 is a red job: action is required

CLI > 1.0 and < 1.5 is yellow: action should be considered

Lifting Job Duration (hours)

1991 Guide

DATE

Clears all data input fields (cannot be undone)

Orders data by STLI and calculates CLI

Arranges data rows by task number for data 

entry

Asymmetry angle

  (degrees)(kg)

     Object Weight

    Origin

 Hand Location (mm)

  Destin

Calculate CLI

Arrange by Task

Clear all data Short (0 to 1 hr) Moderate (1 to 2 hr) Long (2 to 8 hrs)

DEPARTMENT   JOB DESCRIPTION

JOB TITLE

ANALYST

COMMANDS

 Frequency Coupling

Task (l/min)

No. STRWL STLI L (avg) L (max) H V H V Origin Dest F C

1 6,8 1,47 10 10 300 1000 450 200 30 30 0,20 FAIR

2 7,2 1,38 10 10 300 900 450 300 30 30 0,20 FAIR

10 7,6 1,32 10 10 400 100 450 1100 30 30 0,20 FAIR

3 7,8 1,28 10 10 300 800 450 400 30 30 0,20 FAIR

9 8,0 1,26 10 10 400 200 450 1000 30 30 0,20 FAIR

8 8,4 1,19 10 10 400 300 450 900 30 30 0,20 FAIR

4 8,6 1,16 10 10 300 700 450 500 30 30 0,20 FAIR

5 8,9 1,12 10 10 300 600 450 600 30 30 0,20 FAIR

7 9,0 1,11 10 10 400 400 450 800 30 30 0,20 FAIR

6 9,2 1,09 10 10 400 500 450 700 30 30 0,20 FAIR

Balken stapelen vanaf vloerniveau tot 1000 mm

Verwater Tank & Industrial Services BVBA 

Balken stapelen 10 kg

Bart Haesen

1,64

COMPOSITE LIFTING INDEX =

CLI > 1.5 is a red job: action is required

CLI > 1.0 and < 1.5 is yellow: action should be considered

Lifting Job Duration (hours)

1991 Guide

DATE

Clears all data input fields (cannot be undone)

Orders data by STLI and calculates CLI

Arranges data rows by task number for data 

entry

Asymmetry angle

  (degrees)(kg)

     Object Weight

    Origin

 Hand Location (mm)

  Destin

Calculate CLI

Arrange by Task

Clear all data Short (0 to 1 hr) Moderate (1 to 2 hr) Long (2 to 8 hrs)

Geen probleem  < 1 

Verhoogd risico op rugklachten, aanpassingen nodig 1 – 2 

Sterk verhoogd risico op rugklachten, aanpassingen nodig > 2  

Risico- indicator

Composite lifting index

Composite lifting index

1,64

3,27

Expertise

Stap 3 – Kenmerken van de deelbewegingen

L R L R L R
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Stap 3 – Kenmerken van de deelbewegingen

2) Tijd met de handen, 

armen, romp 

in een bepaalde zone ?

1) In welke zone zijn 

handen, armen en de 

romp ?

Stap 4 – Keuze van het exoskeleton

• Kracht op je rug wordt naar de benen afgeleid

• Ondersteunt bij het naar voren buigen

• Op maat gemaakt, zodat de ondersteuning optimaal is

• 2,3 kg  2,8 kg

• 250.000 buigingen

Laevo
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1
2

3

Stap 5 – Kosten / Baten

Aankoop

Extra’s

Onderhoud

Opleiding

Vermindering klachten ?

Vermindering afwezigheid ?

Minder opleidingskosten ?

Snellere re-integratie ?

Daling van administratief werk ?

Minder overuren collega’s ?

Meer aandacht voor Ergonomie 

(houding)
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Stap 6 – Training en evaluatie

• Aanpassing en instelling van het exoskeleton op maat !!

• Gewenningstest  werd voorzien m.b.t. afstelling en gebruik

• Het gebruik per dag werd systematisch opgevoerd 

• Training en begeleiding tijdens het uitvoeren van de taken

• Het exoskeleton werd 2 weken gebruikt

Stap 6 – Training en evaluatie voor comfort /gebruik

+              Positie van het exoskeleton tijdens de taak

+              Gewicht en afmetingen

+/- Tijdens de taak zelf

+/- Druk op de benen

+/- Druk op de borst

- Tijdens het stappen / over hindernissen stappen / trappen

- Tijdens draaibewegingen met de romp 

_____________________________________________________

++            Houding

+/- Vermoeidheid

+/- Efficiëntie

- Veiligheid tijdens het dragen
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Bijkomende aspecten

- Duurzaamheid (binnengebruik / stof / vocht / temperatuur)

- Combinatie met kledij en PBM (zomer / winter)

- Veiligheid tijdens wisselende omstandigheden

- Vallen tijdens het wandelen / trappen doen

- Vals gevoel van veiligheid tijdens andere handelingen

Ref: studie Vil – Exoskeletons for Logistics

Case 2 : ijzervlechten



18

Stap 2 – Risicoanalyse ijzervlechter

Parameters:

• Statische ongunstige houding voor lange periodes

• Beperkte last

• Draaibewegingen tijdens statische houding

• Ongunstige ergonomische omstandigheden

• Stabiliteit

• Weersomstandigheden

• Beperkte werkruimte

Observatie

Stap 2 – Risicoanalyse ijzervlechter

REBA = houdingsanalyse



19

Stap 3 – Kenmerken van de deelbewegingen

2) Tijd met de handen, 

armen, romp 

in een bepaalde zone ?

1) In welke zone zijn 

handen, armen en de 

romp ?

Stap 4 – Keuze van het exoskeleton

Laevo
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Stap 3 – Kenmerken van de deelbewegingen

Stap 6 – Training en evaluatie voor comfort /gebruik

+              Positie van het exoskeleton tijdens de taak

+              Gewicht en afmeting

+/- Tijdens de taak zelf 

+/- Druk op de borst

- Tijdens draaibewegingen met de romp 

-- Tijdens het stappen / over hindernissen stappen / trappen

-- Druk op de benen

_____________________________________________________

+/- Houding

+/- Vermoeidheid

- Veiligheid tijdens het dragen

-- Efficiëntie (geen ondersteuning > 90° voorwaarts)
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Case 3 : plaatsing panelen

Stap 2 : Risicoanalyse plaatsing panelen 

Parameters:

• Werken boven schouderhoogte

• Armen ver weg van het lichaam

• Statische ongunstige houding voor lange periodes

• Met een last in de hand 

• Zijwaartse buiging romp

Observatie
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Risicoanalyse Plaatsing panelen 

7

RULA = houdingsanalyse

Stap 3 – Kenmerken van de deelbewegingen
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Stap 4 – Mogelijke keuze van het exoskeleton

Skelex

• Ondersteuning per arm 0,5 kg  4 kg

• Ondersteuning  van 90° tot 150°

• Gebruik 1 of 2 armen

• 2,5 kg

• Op maat gemaakt, ondersteuning optimaal

Skelex
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Skelex

Onderzoek lab TU Delft

• 79% minder vermoeidheid

• 36% minder spieractiviteit tijdens schuren

• 21% minder spieractiviteit tijdens langdurig optillen van een boormachine

• Minder spieractiviteit bij statische houdingen

• Meer uithouding (200%) bij quasi-statische houdingen

Skelex

Praktijkonderzoek Colruyt -VIL (R Motmans)

+ Goede ondersteuning 

+ De ondersteuning is regelbaar

+ Belasting op de armen is minder

- Meer belasting in de rug

- Hinder bij andere taken

- Hinder bij zijwaartse bewegingen
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Case 4 : Slijpwerken

Stap 2 : Risicoanalyse Slijpen

Key indicator method for assessing physical workload during manual handling operations 
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Stap 4 - Keuze van het exoskeleton

Ironhand (Bioservo)
• Een handschoen die de krachten van de hand aanvult

• Handschoen aan één of beide handen

• Verbonden aan een rugzak met motor en de 

batterijen

• Afstandsbediening voor de kracht

• Verstelbaar en flexibel

• De handschoen wordt afgesteld op de gebruiker

Risicoanalyse Slijpen
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Mogelijke toepassingen

Besluit

Bij hoog dynamische taken met externe krachten (tillen van lasten) hebben passieve 

exoskeletons slechts een beperkt effect.

Ref: studie Vil – Exoskeletons for Logistics

Passieve exoskeletons kunnen een positieve bijdrage leveren voor: 

Weinig dynamische taken / statische taken

- Langdurig boven schouderhoogte  werken voor schouder exoskeletten

- langdurig voorovergebogen werken (max 90°) voor rug exoskeletten

Taken zonder of met een beperkte externe kracht

Actieve exoskeletons : ????
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Algemeen besluit

Geen éénduidig bewijs dat het gebruik van exoskeletons MSA kan voorkomen.

Ref: Jean Theurel & Kevin Desbrosses (2019) Occupational Exoskeletons: Overview of Their Benefits and Limitations in Preventing

Work-Related Musculoskeletal Disorders, IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors

Geen bewijs om een   veilig en efficiënt gebruik van exoskeletons te ondersteunen.

Bedankt voor jullie aandachtBedankt voor jullie aandachtBedankt voor jullie aandachtBedankt voor jullie aandacht


