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T E C H N I E K
TEKST HERES STAD

EXOSKELET DRAAGT NU OOK ACTIEF  
BIJ AAN EEN GEZONDE HOUDING
Twee jaar geleden baarde het Exoskelet opzien tijdens de vakbeurs Logistica. Inmiddels is er een 
nieuwe variant vanuit een Europees project ontstaan. Dit keer gaat het om een actieve, met elektro-
motoren ondersteund ‘bewegingshulpje’, waar TNO verder onderzoek naar gaat doen.

wegingen. Dat zorgt voor een signaal naar de 
actuatoren, die kracht uitoefenen op de bo-
venbenen om het tilwerk te vergemakkelijken. 
De Looze zegt, dat hiermee al gauw 20 tot 30 
procent spierbelasting minder nodig is om de 
klus te klaren. Het zijn vooral rug en schou-
ders, die van de ondersteuning profiteren. 

De belangrijkste onderzoeksuitdaging zit vol-
gens de wetenschapper in de manier waarop 
het systeem heel nauw aansluit op het li-
chaam om zo de natuurlijke beweging te on-
dersteunen. Nu oogt het prototype nog als 
een soort ‘jetpack’, minder comfortabel dan je 
zou willen. De bedoeling is dat er op termijn 
een nauwsluitende suit komt, waarin de ve-
zels van het pak zowel passief als actief (mo-
torisch) worden aangetrokken en weer losge-
laten. Zover is het nog niet, daar gaan volgens 
De Looze nog wel een paar jaar over heen.

WERELDWIJDE INTERESSE
De kosten van een Exoskelet in het nieuwe 
ontwerp zullen al snel oplopen naar 3.000 
euro of meer. “Maar als je er op jaarbasis in 
slaagt om op deze manier een paar weken 
ziekteverzuim te vermijden, dan verdient de 
investering zich al snel terug. Daar komt bij 
dat je mensen langer vast kunt houden, ook 
als hun fysieke gesteldheid aan het afnemen 
is. Ik verwacht dat over een jaar het actieve 
Exoskelet en over een jaar of vijf een suit 
klaar is voor praktische toepassing. Wereld-
wijd zijn veel bedrijven en instellingen bezig 
met het bouwen van een Exoskelet. Het ver-
schil met twee jaar geleden is, dat het nu veel 
minder gaat om techniek en engineering en 
meer over effectiviteit, specifiek voor werk-
zaamheden die hierbij zouden passen. Naast 
logistiek is dat bijvoorbeeld ook in de bouw, 
denk aan stukadoorswerk, en in de zorg – ook 
voor patiënten die in een revalidatietraject 
zitten. Misschien wordt het Exoskelet wel on-
derdeel van de standaard uitrusting in be-
paalde beroepen.”

Naast een passief Exoskelet wordt nu 
in Europees verband gekeken naar 
een actief systeem om rug en schou-

ders te sparen bij het verrichten van zwaar 
lichamelijk werk. Passief betekent een mecha-
nische oplossing met veren die de spieren on-
dersteunen. Laevo had daarmee bij de vorige 
Logistica veel bekijks en zal ook dit jaar aan-
wezig zijn om het ergonomische hulpmiddel 
te tonen. Recent kwamen oud-studenten van 
de TU Delft met het start-up bedrijf SkelEx 
naar buiten met een vergelijkbare oplossing, 
voor mensen die vaak boven hun hoofd moe-
ten werken.

DAAR WAAR NODIG
Volgens Michiel de Looze, deeltijdhoogleraar 
en onderzoeker bij TNO, zijn dat prima hulp-
middelen bij een risicovolle werkhouding. Het 
nieuwe Exoskelet waar hij testen mee heeft 
gedaan (foto) gaat een stap verder.
“Dit is een ander product dan twee jaar  
geleden werd getoond. Hier zitten motoren in 
– actuatoren eigenlijk – die op basis van  
metingen en slimme algoritmes precies de 
ondersteuning geven waar dat nodig is. Daar-
bij maakt het niet uit hoe de beweging precies 
wordt uitgevoerd. Dit systeem is adaptief. Op 
het juiste moment kan dit Exoskelet exact het 
benodigde vermogen geven om de beweging 
soepel uit te voeren. Daardoor ontstaat een 
zeer effectieve ondersteuning bij diverse acti-
viteiten in verschillende werksituaties.”

MINDER SPIERBELASTING
In het nieuwe ontwerp meten sensoren de 
spieractiviteit in de armen en de lichaamsbe-

INTERACTIE TUSSEN MENS EN ROBOT
Binnen het samenwerkingsverband iBotics 
kijken TNO en Universiteit Twente samen 
naar de interactie tussen mens en robot.  
Eén van de pijlers is het Exoskelet, dat 
binnen een consortium van Europese 
bedrijven en onderzoeksinstellingen tot 
stand komt. TNO kijkt vooral naar het contro-
lesysteem dat de beweging uiterst precies 
moet aansturen. 
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