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Exoskeletten in praktijk
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Een exoskelet vermindert de fysieke 

belasting

Metingen zijn noodzakelijk 

om na te gaan of een bepaald 

exoskelet positieve en/ of 

negatieve effecten heeft, in 

een bepaalde situatie.
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Het dragen van een exoskelet
beoogt de fysieke belasting van de 
gebruiker te verminderen waardoor 
minder musculoskeletale 
aandoeningen zouden kunnen 
ontstaan

Een passief exoskelet is 
een PBM, of niet?
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Een passief exoskelet is een PBM

1. Voorkomen gevaar

2. Elimineren gevaar

3. Substitutie gevaar

4. Risico verminderen door CBM

5. Schade beperken door PBM

6. Organisatorische maatregelen

7. Overige schadebeperkende maatregelen

8. Signalisatie 

Een passief exoskelet is een PBM

1. … mag geen vergroot risico inhouden

2. … is na afstelling geschikt voor drager

3. … moet beoordeeld worden

→ advies PA en arbeidsarts

5. … wordt gebruikt in de omstandigheden zoals bepaald 

door de werkgever 

→ advies PA en arbeidsarts

6. … vraagt betrokkenheid van het CPBW

7. … is voor een individuele gebruiker, tenzij grondig 

gereinigd na gebruik

8. … moet door de werknemers gebruikt worden volgens 

instructie

Focus op preventiehiërarchie Een PBM …
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Art. 4.- De werkgever is ertoe gehouden passende organisatorische maatregelen te nemen, 
passende middelen te gebruiken, of zulke middelen aan de werknemers te bezorgen, met name 

mechanische uitrustingen, om te voorkomen dat de werknemers lasten manueel 

moeten hanteren.

Art. 5.- Wanneer niet kan worden vermeden dat de werknemers lasten manueel moeten hanteren, 

beoordeelt de werkgever, zo mogelijk vooraf, de veiligheids- en gezondheidsaspecten van 

het soort werk, waarbij hij inzonderheid let op de kenmerken van de last, bedoeld in artikel 3, 1°.

Art. 6.- Op grond van het resultaat van de beoordeling bedoeld in artikel 5 richt de werkgever de 

werkposten zodanig in dat het hanteren zo veilig en zo gezond mogelijk gebeurt, en ziet hij erop toe 

dat het gevaar van met name rugletsel voor de werknemer door passende maatregelen wordt 
vermeden of verminderd, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met de kenmerken van de 
arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden en met de eisen van de taak bedoeld in artikel 3, 3° en 4°.

Wetgeving (Boek VIII, titel 3)

1. Voorkomen

2. Analyseren

3. Passende maatregelen (bvb. organisatorisch of mechanisch)

4. Inrichting werkposten

5. Schade beperken door PBM

Dus 

Een exoskelet kan dus niet zomaar geïntroduceerd worden!
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Studies door Liantis

1. Logistiek 
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Resultaten spierspanningsmetingen 

en houding 

Exoskeletten voor de rug
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orderpicking sorteren laden en lossen
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Exoskeletten voor de schouders
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1. Er zijn positieve effecten waarneembaar in de doelregio 

2. Er is een (ongewenste) verschuiving van spieractiviteit

3. Er zijn (ongewenste) effecten op de bewegingspatronen van de rug

Conclusies 
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• Scores 0-10

• Items

• Comfort

• Ergonomie

• Gebruiksvriendelijkheid

• Efficiëntie

• Tevredenheid 

Resultaten bevragingen (VIL)

Algemeen (alle gebruikers):

• Scores 5-6 voor elk item
• Men wil het eerder aanbevelen aan een andere 

dan het zelf gebruiken

Opvallend:

• Bij “laden en lossen” (34kg) zien we objectief de 
minste effecten en is de tevredenheid het hoogst

1. Metingen zijn noodzakelijk om positieve en negatieve effecten te 

objectiveren

2. Bevragingen werknemers zijn noodzakelijk om naar comfort en 

aanvaardbaarheid te peilen

3. Hypotheses

1. Hoe zwaarder de lasten, hoe minder potentieel effect

2. De subjectieve inschatting van gebruikers over effect is niet betrouwbaar

Algemene conclusies en 

aanbevelingen
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2. Labo-test: dynamisch tillen

• Proefopzet:

• Gestandaardiseerde tilactiviteit

• Verschillende gewichten: 0-8-16-20kg

• Met en zonder exoskelet (rug – exoskelet)

• 10 proefpersonen

Passief rugexoskelet bij tillen (labo)
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Objectief versus subjectief

0kg 8kg 16kg 20kg

Hinderscore lage rug

0kg 8kg 16kg 20kg

Spieractiviteit lage rug

zonder exoskelet met exoskelet

subjectief

objectief

+ 50%

- 11% - 45%

- 23%

- 20%

- 29%
- 15%

+ 13%

• Symmetrisch dynamisch tillen met exoskelet

• Effect is aanzienlijk lager dan in literatuur bij statisch voorovergebogen staan (tot 38% vermindering)

• Vanaf 16kg daalt effect

• Vanaf 20kg wordt belasting zwaarder met exoskelet

Conclusies
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Exoskeletten: potentieel 

inschatten zonder meten?

Exo-Check

Zoek de “ondersteunende” range van het 
exoskelet op
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ExoPA

• Are exoskeletons right for my company? TNO’s new online tool will help you decide, Interreg VB North Sea Region Programme

• Exoskeleton Potential Assessment tool - ExoPA - Ergonomie site

(Exo-)LIFFT

LiFFT - Lifting Fatigue Failure Tool - Ergonomie site
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https://northsearegion.eu/exskallerate/news/are-exoskeletons-right-for-my-company-tno-s-new-online-tool-will-help-you-decide/
https://www.ergonomiesite.be/exoskeleton-potential-assessment-tool-exopa/
https://www.ergonomiesite.be/lifft/
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Exo-LIFFT

Exo-LiFFT | Zelik Lab for Biomechanics & Assistive Technology | Vanderbilt University

Vragen of

opmerkingen?
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https://lab.vanderbilt.edu/zelik/resources/exo-lifft/
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Stephan Tomlow
Teamleader ergonomie

Stephan.tomlow@liantis.be
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