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Voorwoord 

Thesis, een woord met vele betekenissen. In deze context best te vertalen als scriptie of 

masterproef. Afkomstig van het woord ‘These’ dat verwijst naar een stelling die bewezen of 

beargumenteerd moet worden. Maar voor ons was thesis ook te vertalen als veel werk, veel 

afwisseling en een manier om de dingen die we eerder geleerd hadden toe te passen.  

Het was eveneens een samenwerking met elkaar. Het samen zoeken naar oplossingen voor 

problemen verliep niet altijd vlekkeloos maar leidde uiteindelijk wel steeds tot een goed 

resultaat. Een resultaat dat er enkel kon komen door onderling meningen uit te wisselen en 

elkaar tips te geven om zo tot een gemeenschappelijk onderbouwde visie te komen.  

De beslissing om samen onze thesis te schrijven is ondertussen al meer dan een jaar 

geleden. Het onderwerp leunde het beste aan bij onze persoonlijke interesses en leek ons 

vernieuwend en uitdagend. Het was zeker uitdagend en naast alle kennis die we opdeden bij 

het lezen van wetenschappelijke artikels en tijdens de verwerking ervan waren er toch ook 

nog een heleboel andere dingen die we hebben bijgeleerd. Zo mochten we voorafgaand aan 

de eerste testen al onmiddellijk de footswitches gebruiksklaar maken. Bij deze daad werd er 

geknipt, geboord en gevijld. Tijdens de testen werd er eveneens veel geknipt en geplakt om 

alle nodige markers te bevestigen en de proefpersonen te prepareren voor de nodige testen. 

Deze voorbeelden om aan te tonen dat er veel afwisseling aanwezig was maar ook dat het 

opmerkelijk is hoe er creatief wordt omgegaan met het nodige materiaal om tot een 

professionele opzet te komen. 

Een thesis zonder stress is aan weinigen gegeven, ook bij ons was er af en toe sprake van een 

gezonde dosis stress. Maar er waren voldoende mensen rondom ons zoals familie, vrienden 

en medestudenten die ons hierbij konden steunen. Deze zouden we graag willen bedanken. 

Ook een pluim voor onze proefpersonen die letterlijk het beste van zichzelf gaven tijdens de 

fysiek zware testen. Daarnaast zou deze masterproef niet hetzelfde zijn zonder de richtlijnen 

en de hulp die we kregen van onze begeleider, Samuel en promoter, Philippe. Het schrijven 

van onze thesis was een werk van lange adem maar met de hulp van elkaar en anderen zijn 

we erin geslaagd om een boeiende thesis te schrijven.  

 

  



 

 

Samenvatting 

Doelstelling: Er werd gebruik gemaakt van een bilateraal plantairflexie ondersteunend 

enkel-voetexoskelet om de invloed hiervan te onderzoeken bij een maximale 

inspanningsproef. Er werd een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: (1) Zal 

er een maximale inspanning kunnen geleverd worden? (2) Zal de maximale prestatie 

verbeteren? (3) Zal het energieverbruik lager liggen wanneer het exoskelet de 

proefpersonen assisteert? 

Methode: Elf vrouwelijke proefpersonen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Het 

testprotocol bestond uit een doktersbezoek, preparatie van de proefpersonen, baseline 

zuurstofverbruik, gewenning (22min), maximale inspanningsproef (blokken van 3min 

afgewisseld met 1min rust). De maximale inspanningsproef was een wandeltest waarbij er 

gewandeld werd op een loopband op een positieve hellingsgraad van 12% aan een 

constante snelheid van 5 km h
-1

. De externe belasting werd systematisch verhoogd door na 

elke inspanningsblok van 3min een gewicht (1/20
ste

 lichaamsgewicht) toe te voegen aan de 

proefpersoon. Deze test werd uitgevoerd in twee condities: met assistentie van het 

exoskelet (powered) en zonder assistentie van het exoskelet (unpowered). Tijdens de test 

werd doorlopend een gasanalyse (VO2 en VCO2) uitgevoerd en kinematica werd 

geanalyseerd op einde van de gewenning (21-22min), eerste blok van de inspanningsproef 

(2-3min) en van tweede tot derde min van de laatste blok . 

Resultaten: Er werd in beide condities een maximale inspanning geleverd. Er was geen 

significant verschil tussen de condities voor VO2max (ml min
-1

 kg 
-1

), HFmax (slagen min
-1

) en 

Lamax (mmol l
-1

)  In de powered conditie hebben de proefpersonen significant meer blokken 

kunnen stappen dan in de unpowered conditie (9,80±1,48 vs 7,70±1,34) en werd er 

gewandeld aan een significant hogere externe belasting (30,27±3,64kg vs 22,99±3,91kg). 

Overheen de verschillende blokken van de inspanningsproef werd er een relatieve 

energiereductie geregistreerd van 9%  in de powered conditie t.o.v. de unpowered conditie. 

Conclusie: Een plantairflexie assisterend exoskelet zorgt bij een inspanning van 

toenemende intensiteit voor een constante energiereductie. Hierdoor zal er pas later een 

maximale inspanning geleverd worden en kan er gewandeld worden aan een hogere externe 

belasting. 
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1. Inleiding 

Een goede samenwerking van o.a. het spierstelsel, het botstelsel en het cardiorespiratoir 

systeem is vereist om het lichaam te laten bewegen. Wanneer één van deze schakels het laat 

afweten, wordt de beweging bemoeilijkt of zelfs onmogelijk. Toch zijn er enkele systemen 

die door de mens gecreëerd zijn om de beweging van het lichaam te ondersteunen of 

vereenvoudigen. Een voorbeeld hiervan is het enkel-voet exoskelet dat door de vakgroep 

bewegingsleer van  de UGent werd ontwikkeld. Dit exoskelet heeft als doel de beweging te 

ondersteunen door een actieve bijdrage te leveren tijdens de push-off bij wandelen. 

Het oorspronkelijke doel van deze masterproef was te onderzoeken waarom de inspanning 

wordt stopgezet bij wandelen tot uitputting. Het exoskelet vormde een deel van de 

methodiek die het mogelijk moest maken om de reden van uitputting te bepalen. Er werden 

twee verschillende testen gepland. De eerste test was een maximale inspanningsproef die 

nodig was om het inspanningsniveau te bepalen waaraan gestapt zou worden in test twee. 

Voor die tweede test werd dan zowel met een powered als met een unpowered exoskelet 

gewandeld aan hetzelfde inspanningsniveau. Uit de resultaten van de tweede test bleek dat 

de intensiteit waaraan de proefpersonen dienden te stappen niet altijd correct bepaald was. 

Hierdoor gaven sommige proefpersonen het sneller op dan verwacht terwijl anderen niet 

uitgeput geraakten binnen de voorziene tijd. De methodiek die gebruikt werd was erg 

experimenteel en bleek nog niet optimaal. Dit maakte het niet mogelijk om een antwoord te 

vinden op de initiële onderzoeksvragen.  

Desondanks werd er tijdens de eerste testperiode ook heel wat waardevolle informatie 

verzameld. Waardevolle informatie die het mogelijk maakte om de bijdrage en de invloed 

van het exoskelet op enkele fysiologische en biomechanische parameters te onderzoeken 

tijdens een maximale inspanningsproef. Een nog onbekend terrein. 

De literatuur die verder beschreven wordt, zal een uiteenzetting geven van de reeds 

verworven inzichten in de biomechanica en de fysiologie van de wandelbeweging en de 

invloed die het exoskelet hierop uitoefent. Het is de vooruitgang op het vlak van 

biomechanica die onderzoeken als deze in de fysiologie mogelijk maken. Een goed begrip 

van de wandelbeweging is noodzakelijk in de ontwikkeling van een enkel-voet exoskelet. 
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Daarnaast wordt er stil gestaan waarom vermoeidheid optreedt en hoe dit in kaart gebracht 

kan worden. De vraag blijft nog steeds in welke mate het plantairflexie assisterend exoskelet 

de beweging effectief ondersteunt en of dit afhankelijk is van de intensiteit waaraan 

gewandeld wordt. 
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2. Wandelen 

2.1 De gangcyclus  

Wandelen is de voornaamste manier van voortbeweging bij de mens. Het is een cyclische 

opeenvolging van steun- en zwaaifasen. Bij de overgang van de ene stap naar de andere stap 

is er telkens een bipedale steunfase. Bij een bipedale steunfase of dubbele steunfase zijn 

beide voeten tegelijkertijd op de grond. Naarmate de wandelsnelheid stijgt, zal deze fase 

verkorten, maar ze zal nooit volledig verdwijnen. Zonder de bipedale steunfase spreekt men 

van lopen. Bij het wandelen wordt er onderscheid gemaakt tussen een stap of een schrede. 

Een stap is de periode tussen hielcontact van de ene voet en hielcontact van de andere voet. 

Terwijl een schrede één volledige wandelcyclus met een steun- en zwaaifase van één been 

beschrijft. Een schrede is dus de periode ven hielcontact tot hielcontact van dezelfde voet. 

(DeLisa, 1998) 

 

 

 

 Wandelen is een metabool zeer economische manier van voortbewegen. In de literatuur 

bestaan er verschillende modellen die de gangcyclus proberen te beschrijven.  
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Figuur 1: De normale gangcyclus met tijdsindeling van de verschillende fasen 

bron: Naar DeLisa, 1998 
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Het 6 determinanten model en het omgekeerde pendulum model zijn de twee voornaamste 

modellen.  

Het 6 determinanten model gaat ervan uit dat de wandelbeweging erop gericht is om de 

metabole kost laag te houden door zes kinematische aanpassingen die de verticale 

verplaatsing van het Lichaamszwaartepunt (LZP) minimaliseren. Er wordt gesteld dat elke 

verticale verplaatsing van het LZP energie vereist en dus zoveel mogelijk moet vermeden 

worden. Recent onderzoek spreekt dit model tegen. Er is gebleken dat wanneer 

proefpersonen erin slagen om de verticale verplaatsing van hun LZP met 39% te 

verminderen, dit de metabole kost doet toenemen met 113% (Ortega & Farley, 2005). Dit is 

te verklaren doordat een horizontaal verloop van het LZP een constante aanpassing in de 

lengte van het standbeen vereist. Het afgevlakte traject van het LZP bij het 6 determinanten 

model vereist aanzienlijke positieve en negatieve arbeid van de twee benen en grote 

krachtmomenten t.h.v. de knie om het lichaamsgewicht te ondersteunen. Dit model is geen 

ideale weergave van de gangcyclus. (Kuo, 2007) 

Het omgekeerde pendulum model biedt een alternatieve visie voor de gangcyclus die 

tegenstrijdig is met het 6 determinanten model. Dit  model stelt dat het voordelig is voor het 

standbeen om zich te gedragen als een pendulum, waardoor het LZP eerder een circulaire 

baan volgt dan een horizontale baan. Hierbij wordt er geen arbeid verricht op het LZP terwijl 

het zich verplaatst rond de circulaire baan. Tijdens de pendelbeweging bij de steunfase van 

één been wordt kinetische energie omgezet in potentiële energie, het LZP is dan op zijn 

hoogste punt. De potentiële energie wordt weer omgezet in kinetische energie terwijl het 

LZP daalt en de volgende steunfase kan worden ingezet. Het standbeen is hierbij relatief stijf 

wat weinig kracht van de knie-extensoren vereist. Het omgekeerde pendulum model biedt 

meerdere verklaringen waarom wandelen weinig energie verbruikt. Wandelen verbruikt 

echter toch energie en er moet daarom gekeken worden in welk opzicht wandelen verschilt 

van het pendulum model om de energetische kost te verklaren. Zo zal het standbeen zich 

niet volledig passief gedragen, maar is er spierkracht vereist om het LZP als een pendel te 

verplaatsen. Het omgekeerde pendulum model is niet in staat om de energetische kost van 

wandelen te verklaren en dit is tevens de grootste zwakte van dit model. (Kuo, 2007) 

Er is een nieuwe en betere visie ontwikkeld, het dynamische wandelmodel . Dit model is 

gebaseerd op de omgekeerde pendulum en bouwt hierop verder. Het grote verschil bestaat 
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erin dat het dynamische wandelmodel uitgaat van een volledige wandelcyclus. Zo wordt er 

ook rekening gehouden met wat er gebeurt tussen 2 steunfasen. De energetisch efficiënte 

enkelbenige steunfase wordt onderbroken door de botsing van het zwaaibeen op de grond. 

Door deze botsing wordt de voet plots gestopt waardoor er veel energie verloren gaat. Dit 

energieverlies wordt gezien als negatieve arbeid geleverd door het voorste been. Na deze 

botsing verandert de snelheid van het been en het LZP. Dit is nodig om het lichaamsgewicht 

over te zetten van het ene been naar het andere been en de baan van het LZP te 

veranderen. Tijdens de dubbele steunfase zal de positieve arbeid in het achterste been en de 

negatieve arbeid in het voorste been het LZP terug versnellen in op- en voorwaartse richting 

(zie figuur2). De geleverde positieve arbeid om het LZP te heroriënteren zal sterk toenemen 

naarmate de staplengte toeneemt. Dit gaat gepaard met een evenredige toename van de 

metabole kost. Naast de vereiste energie voor de overgang tussen 2 stappen is er ook 

energie nodig om het been naar voor te zwaaien. Dit energieverbruik zal verhogen bij 

toenemende stapfrequentie. (Kuo, 2007) 

  

Figuur 2: Voorstelling van het 6 determinanten model  (a) waarbij de verticale verplaatsing van het 

LZP minimaal is. Tijdens ss werkt de grondreactiekracht F via het standbeen in op het LZP . Tijdens 

ds zal het voorste been een negatieve kracht uitoefenen op het LZP en het achterste been een 

positieve kracht. Het omgekeerde pendulum model (b) waarbij het LZP een circulaire baan heeft. 

Het dynamisch wandelmodel (c) dat rekening houdt met energieverlies tijdens de overgang tussen 

2 stappen. Vcom= snelheid van het LZP (COM= LZP), ds= dubbele steunfase, ss= enkele steunfase, 

s= staplengte,  r= lastarm, F1= kracht op het achterste been, F2= kracht op het voorste been, 2α= 

hoek waarover LZP verplaatst wordt. Bron: naar Kuo, 2007 
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2.2 Invloed van een positieve hellingsgraad 

De metabole kost van bergop wandelen is groter dan bij wandelen op een vlakke 

ondergrond (Sawicki & Ferris, 2009).  De toename in metabole kost bij wandelen op een 

helling heeft een logische verklaring. Er moet positieve mechanische arbeid geleverd worden 

om de potentiële energie van het LZP te doen toenemen bij elke stap bergop (Margaria, 

1968). 

Wandelen onder een positieve hellingsgraad heeft een invloed op de werking van het spier-

pees complex van het enkelgewricht. Naarmate de hellingsgraad toeneemt, zal het aandeel 

van de positieve mechanische arbeid geleverd door de spiervezels van de plantairflexoren 

toenemen (Sawicki & Ferris, 2009). D.w.z. dat er procentueel minder voordeel gehaald zal 

worden uit passieve elastische energie die vrijgegeven wordt door de Achillespees. Uit een 

studie van Sawicki en Ferris (2009) is gebleken dat op een vlakke ondergrond, 47% van de 

positieve mechanische arbeid geleverd wordt door verkorting van spiervezels. Terwijl dit op 

een helling van 15%, toeneemt tot 66% van de totale positieve mechanische arbeid t.h.v. het 

enkelgewricht. 

Er zijn verschillen waar te nemen in de kinematica afhankelijk van de hellingsgraad 

waaronder gewandeld wordt. Wanneer de hellingsgraad toeneemt zal er een toename zijn 

in enkeldorsiflexie, knieflexie en heupflexie vroeg in de steunfase. Tijdens push-off verloopt 

de kinematica van deze gewrichten gelijkaardig voor hellingsgraden gaande van 0% tot 15% 

(Sawicki & Ferris, 2009).  

 De positieve mechanische arbeid geleverd door de enkel, knie en heup nemen allemaal toe 

bij toenemende hellingsgraad, maar de grootste toename komt voor in het heupgewricht 

(Lay et al., 2007 en McIntosh et al., 2006). De piek extensor momenten voor de enkel, knie 

en heup waren respectievelijk 18%, 45% en 50% hoger bij wandelen op een helling van 15° 

dan bij wandelen op 0° (Lay et al., 2006). 
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2.3 Invloed van het dragen van een last 

In de literatuur werd het effect van het dragen van een externe last tijdens wandelen bij 

verschillende doelgroepen onderzocht. Dit werd bv. bestudeerd in een militaire opzicht 

aangezien soldaten zich vaak te voet over lange afstanden moeten verplaatsen met veel 

materiaal (Birrell & Haslam, 2009). Maar ook bij trekkers die zware rugzakken meesleuren 

werd de invloed van het dragen van een externe last bestudeerd (Simpson et al., 2011).   

Net zoals bij wandelen onder verschillende hellingshoeken, zullen er bij wandelen met een 

externe last enkele biomechanische veranderingen merkbaar zijn en zal naarmate het 

gewicht toeneemt, de mate van inspanning ook toenemen. De gangcyclus wordt minder 

stabiel met een hoger risico op vallen. Dit is merkbaar door een grotere variabiliteit in de 

stapbreedte, bewegingsgraden van de heup en van de romp bij het dragen van een last 

(Xingda & Joo, 2011). Door het dragen van een hoge externe belasting zullen soldaten meer 

voorover leunen. Hoe groter het gewicht, hoe meer er voorover geleund zal worden 

(Attwells et al., 2006). Knieflexie onmiddellijk na hielcontact helpt bij het opvangen van de 

krachten bij impact. Knieflexie in de enkelbenige steunfase helpt het behoud van stabiliteit 

door het LZP laag te houden (Harman et al., 2000). De bewegingsgraden voor flexie en 

extensie in de knie en pelvisrotatie zullen significant afnemen bij toenemend gewicht. Er 

werden geen veranderingen in de kinematica van het enkelgewricht geobserveerd. De 

dubbele steunfase duurde langer en de voorkeursstaplengte nam af bij een toenemend 

gewicht. (Birrell & Haslam,  2009) 

Naast veranderingen in kinematica bij het wandelen onder verzwaarde omstandigheden 

zullen er ook veranderingen zijn in spieractiviteit. Uit onderzoek bij vrouwelijke trekkers is 

gebleken dat bij een gewichtsbelasting van 40% hun lichaamsgewicht de M. biceps femoris 

veel langer actief is dan zonder extra gewichtsbelasting. De M. vastus lateralis werd later 

geactiveerd na hielcontact bij de belasting aan 40% lichaamsgewicht dan zonder belasting. 

Verder was EMG-activiteit significant hoger voor de M.  vastus lateralis en M.  gastrocnemius 

medialis  bij belastingen aan 20%, 30% en 40% van het lichaamsgewicht in vergelijking met  

onbelast wandelen. (Simpson et al., 2011) 

Door het dragen van toenemend zwaardere lasten zal er een toename merkbaar zijn in de 

VO2, Borg-score en hartfrequentie. Dit wijst erop dat het dragen van een zware last een 

negatieve invloed zal hebben op de wandelprestatie van bv. soldaten (Beekley et al., 2007). 



 

 

8 

Literatuurstudie 

3. Exoskeletten 

3.1 Historiek 

Een exoskelet wordt in de literatuur gedefinieerd als een actief mechanisch apparaat dat 

antropomorf is en nauw aansluit op het lichaam van de gebruiker. Het ondersteunt de 

gebruiker zijn bewegingen. De term exoskelet wordt gebruikt om een apparaat te 

beschrijven dat de prestaties van een valide persoon doet toenemen boven het normale. De 

term  actieve orthese wordt gebruikt om een apparaat te beschrijven dat de locomotorische 

vaardigheden van een persoon met een beenpathologie verbetert. (Dollar & Herr, 2008) 

Er is  veel vooruitgang geboekt in het onderzoek en de ontwikkeling van exoskeletten. Met 

het oog op commercialisatie worden er helaas weinig resultaten gepubliceerd. Sinds het 

artikel van Ferris et al. in 2005 over de ontwikkeling van een pneumatische aangedreven 

orthese voor het enkelgewricht is er een golf van publicaties gevolgd over exoskeletten. 

Over de interactie tussen menselijke beweging en de exoskeletten is er echter weinig 

geweten. In de loop van de ontwikkeling zijn er verschillende uitdagingen overwonnen 

moeten worden. Zo was er een goed begrip nodig van de biomechanica van het wandelen 

om een exoskelet te maken dat de gangcyclus niet verstoort maar juist ondersteunt.  

Eén van de eerste onderzoeken naar exoskeletten is er gekomen vanuit militaire hoek. Het 

Amerikaans leger wou een exoskelet ontwikkelen dat  de gewichtsdragende eigenschappen 

van een gezond persoon zoals een soldaat kon verbeteren. In 1963 heeft Zaroodny, een 

onderzoeker van het Amerikaanse leger een verslag over aangedreven orthopedische 

supplementen gepubliceerd. Hij beschrijft hierin de problemen die de uitwerking van een 

dergelijk apparaat meedraagt zoals een draagbare krachtbron, controle, fysieke menselijke 

interactie en de invloed op de biomechanica van locomotie. Hij heeft een pneumatisch 

aangedreven prototype gemaakt, waarschijnlijk het allereerste prestatiebevorderend 

exoskelet ooit gemaakt. Zijn project was echter onvoldoende om verder gefinancierd te 

worden door het leger. (Dollar& Herr, 2008) 

De ontwikkeling van full-body powered exoskeletons is verder onderzocht. De universiteit 

van Californië heeft een exoskelet ontwikkeld genaamd BLEEX. De drager van dit exoskelet is 

in staat om wandelend aan een snelheid van 0,9 m s
-1

 een last van 75kg te dragen (Dollar & 

Herr, 2008). De functionaliteit van deze toestellen blijft echter beperkt. De draagbaarheid is 

vaak een probleem vanwege grote krachtbronnen die nodig zijn om het exoskelet aan te 
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drijven. Een studie heeft aangetoond dat een exoskelet (het model uit Gregorczyck et al., 

2006) met het oog op dragen van een extra last niet zorgt voor een reductie van de 

metabole kost. Exoskeletten moeten licht zijn en mogen niet interfereren met de normale 

kinematica tijdens het wandelen opdat er toch een metabole winst kan zijn voor de drager 

(Gergorczyk et al., 2006). Vanwege deze uitdagingen moet er nog verder onderzoek gedaan 

worden om de metabole kost van het wandelen onder zware belasting m.b.v. exoskeletten 

te doen dalen. 

  

Er bestaan ook exoskeletten die slechts op één gewricht inwerken. Deze toestellen hebben 

al bewezen nuttig te zijn bij behandeling van patiënten. Zo kan een enkel-exoskelet 

patiënten met drop foot helpen door toename in wandelsnelheid, verbeterde symmetrie 

met het normale been en assistentie tijdens actieve plantairflexie (Blaya & Herr, 2004). Door 

een exoskelet te ontwikkelen op het niveau van het enkelgewricht kan het wandelpatroon 

ondersteund worden.  

Toekomstig onderzoek naar de ontwikkeling van exoskeletten zal zich verder richten op 

technologieën om krachtbronnen, aandrijvers en transmissies licht en efficiënt te maken 

(Ferris et al., 2007). Een verbeterd inzicht op de biomechanica en fysiologie van de mens zal 

ertoe leiden dat meer efficiënte exoskeletten kunnen worden ontwikkeld. 

  

Figuur 3: Full body exoskelet, University of California at 

Berkeley’s BLEEX exoskeleton. Bron: Dollar & Herr, 2008 
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3.2 Fysiologische aanpassingen 

Een zeer belangrijk aspect van exoskeletten is hun invloed op de metabole kost van 

locomotie. Wanneer een exoskelet dat bedoeld is om de prestaties van een normale 

persoon te verbeteren een grotere metabole kost vraagt om een inspanning te leveren dan 

wanneer diezelfde inspanning geleverd wordt zonder het exoskelet, dan heeft dit exoskelet 

geen praktisch nut. Daarom is het dus belangrijk om de werking van exoskelet te bekijken 

vanuit een meer fysiologisch standpunt (Ferris et al., 2007). 

Er zijn 2 doelen in onderzoek met exoskeletten die een voordeel kunnen halen uit een 

bijkomend fysiologisch perspectief. Ten eerste,  reductie van het metabool energieverbruik 

van de drager van het exoskelet. En ten tweede, minimalisatie van de energievereisten om 

het exoskelet aan te drijven. Experimentele data van mensen die stappen en lopen met het 

exoskelet kan belangrijke inzichten opleveren in de metabole kost van locomotie die op een 

andere manier niet haalbaar zijn. (Ferris et al., 2007) 

Bij het gebruik van exoskeletten kan de sturing ervan een invloed hebben op de efficiëntie 

waarmee er met de exoskeletten gewandeld wordt. Er zijn 2 populaire methoden om het 

exoskelet te sturen: neurale sturing of kinematische sturing. Bij neurale sturing zullen 

myoelektrische signalen van de M. soleus of een andere spier opgevangen worden d.m.v. 

elektroden en gebruikt worden om het exoskelet te activeren. Kinematische sturing kan bv. 

door gebruik te maken van footwitches. Footswitches zijn schakelaars onderaan de schoen 

van de gebruiker die een signaal doorsturen bij hielcontact. Via software kan dit signaal 

gebruikt worden om een nieuw signaal door te sturen naar het exoskelet om op het ideale 

moment te activeren. Een studie van Cain et al. (2007) heeft uitgewezen dat neurale sturing 

van exoskeletten een snellere en grotere reductie geeft van spieractiviteit dan sturing d.m.v. 

footswitches. Er wordt gesteld dat dit waarschijnlijk te verklaren is doordat neurale sturing 

de gebruiker meer controle geeft en de mogelijkheid om zijn motorisch patroon aan te 

passen om maximaal voordeel te halen uit de geleverde kracht van het exoskelet. Hierdoor 

zouden exoskeletten met neurale sturing mogelijks een lagere metabole kost kunnen 

bereiken dan exoskeletten die kinematisch gestuurd worden.  (Ferris et al., 2007)  

Recent onderzoek binnen het labo bewegingsleer aan de UGent heeft aangetoond dat er 

echter ook grote reducties in metabole kost kunnen gevonden worden met een exoskelet 

dat gestuurd wordt door footswitches. Timing is hierbij belangrijk en voorgaande 
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onderzoeken hebben al uitgewezen dat het ideale moment van activering vlak voor de push-

off fase bij wandelen is. Exoskeletten kunnen op die manier dus gestuurd worden zodat ze 

op het ideale moment hun kracht leveren (Malcolm et al., 2011). 

Naast de sturing is de efficiëntie waarmee er met exoskeletten gewandeld wordt ook 

afhankelijk van de wandelsnelheid en staplengte. Uit een studie van Norris et al. (2007) is 

gebleken dat de voorkeurswandelsnelheid met 7% toeneemt wanneer er gewandeld wordt 

met een actief exoskelet in vergelijking met wandelen met passief exoskelet. Uit een andere 

studie van Sawicki en Ferris is gebleken dat bij het wandelen met een exoskelet,  de 

metabole kost sterker daalt bij grotere staplengtes. Dit komt omdat bij grotere staplengtes 

de mechanische kracht meer geleverd wordt door de spieren en minder door de 

Achillespees. Er is meer concentrische arbeid nodig en deze kan onvoldoende geleverd 

worden door peesverkorting. Daardoor zal het exoskelet een groter deel van de 

spierwerking kunnen overnemen of ondersteunen. (Sawicki & Ferris, 2009) 

Onderzoek van Sawicki en Ferris naar de relatie tussen mechanica en energieverbruik bij 

wandelen met een enkel-voet exoskelet met neurale sturing door de M.soleus heeft reeds 

aangetoond dat wandelen met een actief exoskelet een reductie van de metabole kost van 

ongeveer 10 % oplevert t.o.v. wandelen met een passief exoskelet op een vlakke ondergrond 

(Sawicki & Ferris, 2008). Dit onderzoek heeft aangetoond dat om een energetisch voordeel 

te halen uit het wandelen met een actief exoskelet er wel eerst een gewenningsfase moet 

worden doorlopen. In het begin zullen de meeste proefpersonen zelfs een stijging 

ondervinden in metabole kost, maar na drie wandelsessies van 30min is er een reductie in 

metabole kost van 10% merkbaar. Er is tevens een reductie merkbaar in activiteit van de M. 

soleus. De kinematica van het enkelgewricht is na drie wandelsessies van 30min met een 

actief exoskelet gelijkaardig aan wandelen met passief exoskelet (Sawicki & Ferris, 2008). Na 

gewenning levert het exoskelet 63% van het positieve mechanisch vermogen van het 

enkelgewricht en 22% van het totale positieve mechanische vermogen van de som van het 

enkel-, knie en heupgewricht. Daardoor is het verwonderlijk dat we slechts een 10% reductie 

zien van de metabole kost. Dit is te verklaren door de efficiëntie van het enkelgewricht. Een 

deel van de mechanische arbeid wordt niet geleverd door spierwerking maar door passieve 

systemen zoals de pezen. Niet alle spierkracht wordt dus rechtstreeks omgezet naar 

beweging in het gewricht. Dit suggereert dus dat opgeslagen elastische energie uit de 
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Achillespees een grote bijdrage levert bij het positief vermogen van het enkelgewricht 

tijdens push-off bij wandelen. Hoewel aangedreven exoskeletten dus een deel van het 

mechanisch vermogen ter hoogte van een gewricht kunnen overnemen zal het aandeel in 

metabole energiereductie minder zijn als gehoopt vanwege de natuurlijke efficiëntie 

waarmee een gewricht functioneert. (Sawicki & Ferris, 2008) 

Wanneer er gewandeld wordt onder een toenemende hellingsgraad zal het exoskelet meer 

positief vermogen leveren. Hierdoor zal het absoluut metabool vermogen sterker dalen bij 

wandelen op een helling van 15% t.o.v. wandelen op vlakke ondergrond. Hoewel het 

exoskelet 61% meer mechanische arbeid leverde t.h.v. de enkel op een helling van 15% in 

vergelijking met vlak wandelen, bleef de relatieve reductie van metabole kost gelijkaardig 

over de verschillende hellingsgraden. Dit wijst er misschien op dat meer proximaal gelegen 

gewrichten zoals de knie en de heup een groter aandeel van het  mechanisch vermogen 

gaan leveren bij het wandelen op een helling. (Sawicki & Ferris, 2009) 
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4. Fysiologie van de inspanningstest 

4.1 Inspanningstest 

Een maximale inspanningstest is een test waarbij een individu onderworpen wordt aan een 

steeds toenemende opgelegde belasting tot uitputting. Tijdens de inspanning worden 

verschillende parameters zoals hartslag, �� ��en lactaat gemeten. Een goede analyse van 

deze parameters laat toe het prestatievermogen te bepalen. 

In de sportwereld wordt er gebruik gemaakt van verschillende inspanningstesten. De meest 

voorkomende inspanningstesten maken gebruik van een stepprotocol of een rampprotocol. 

Bij een stepprotocol neemt de belasting toe op vaste tijdsintervallen. Bij een rampprotocol 

zal de belasting geleidelijk aan toenemen. Bij een maximale inspanningstest is het de 

bedoeling dat de test pas wordt stopgezet bij totale uitputting. Het soort inspanning dat 

wordt uitgevoerd zal afhangen van de sport die wordt beoefend. Het ligt voor de hand dat 

een wielrenner de test zal afleggen op fiets en een marathonloper de test zal afleggen op 

een loopband. Toch zijn er sporten waarbij de ideale inspanningstest niet onmiddellijk voor 

de hand ligt. Zo zal een schaatser of een zwemmer een keuze moeten maken welke test het 

best aansluit bij het locomotorisch profiel van zijn sport. 

Een maximale inspanningstest kan ook al wandelend afgelegd worden. Het is hier onmogelijk 

om de wandelsnelheid op te drijven aangezien er bij een bepaalde snelheid een transitie van 

wandelen naar lopen plaatsvindt.  Een oplossing voor  dit probleem werd aangewend in een 

studie van Klimek en Klimek (2007). In deze studie werd er gewandeld op een helling van 

12% aan een snelheid van 1,8 m s
-1

. De belasting werd opgevoerd door iedere drie min 1/20 

van het lichaamsgewicht toe te voegen aan een rugzak die werd gedragen door de 

proefpersoon. De validiteit en betrouwbaarheid van deze test werden onderzocht. Zo 

werden de fysiologische parameters van een reeds valide en betrouwbare loop- en fietstest 

met die van de wandeltest vergeleken. De �� ������waarde van de fiets- en de looptest was 

gelijk aan die van de wandeltest. Alsook kon er worden vastgesteld dat een anaërobe 

drempel  telkens bij gelijke hartslag terug te vinden was. 

 Er kan dus gesteld worden dat deze nieuwe test een betrouwbare en valide inspanningstest 

is die gemakkelijk toepasbaar is in situaties waar de wandelcapaciteiten onderzocht dienen 

te worden. Op deze manier kan de test worden afgenomen met en zonder assistentie van 
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een exoskelet. Met als doel te onderzoeken in welke mate een assisterend exoskelet de 

prestatie kan verbeteren. 

4.2 Vermoeidheid  

Tijdens een progressieve inspanningstest produceren de spieren kracht en warmte, het is 

een vorm van mechanische energie die geleverd wordt door het lichaam. De productie ervan 

vereist brandstof. Door het verbruiken van beschikbare energievoorraden en het produceren 

van allerlei metabolieten wordt het interne evenwicht van het lichaam verstoord. Dit is ook 

de reden waarom er vermoeidheid wordt waargenomen. Het gevoel van vermoeidheid is 

een signaal van het lichaam naar de hersenen dat aangeeft dat het evenwicht verstoord is en 

moet ervoor zorgen dat de inspanning wordt verminderd of stopgezet zodat het evenwicht 

zich kan herstellen. (Ament & Verkerke, 2009) 

Zowel de opstapeling van allerlei metabolieten als de uitputting van de energievoorraden 

zorgen voor een verminderde spierwerking. Het neurale signaal zal minder efficiënt de 

spiercel bereiken en de contractiekracht van de spier zal eveneens dalen. (St. Clair Gibson et 

al., 2001) 

De duur, de intensiteit en het type van de inspanning zijn belangrijke variabelen die mee het 

soort vermoeidheid bepalen. Hoe langer de afstand, hoe groter de rol van centrale 

vermoeidheid is. Bij korte, maximale inspanning is het juist de perifere vermoeidheid die 

zorgt voor het beëindigen van een inspanning. Centrale vermoeidheid staat voor het 

onvermogen van het zenuwstelsel om de spieren vrijwillig te doen samentrekken. Terwijl 

perifere vermoeidheid slaat op  een verminderd vermogen van de spieren om kracht te 

leveren. (Decorte et al., 2010) 

Het gevoel van vermoeidheid kan gemeten worden a.d.h.v. de Borg-schaal waarbij aan de 

proefpersonen gevraagd wordt een cijfer van zes tot twintig te geven afhankelijk van hoe 

zwaar de inspanning werd ervaren. (Borg, 1990) Naast deze subjectieve meting kunnen ook 

objectieve metingen gebruikt worden om de vermoeidheid te bepalen. Hiervoor wordt er 

gebruikt gemaakt van enkele fysiologische parameters zoals lactaat, hartslag en VO2. Het 

meten hiervan geeft een beeld in welke mate het evenwicht verstoord is, op deze manier 

wordt er ingeschat hoe vermoeid het lichaam is. 
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4.3 Fysiologische parameters  

4.3.1 Energielevering 

Een goed begrip van de energielevering is belangrijk bij de situering van enkele 

betekenisvolle fysiologische parameters. Om spiercontractie mogelijk te maken is er energie 

nodig. Energie wordt geleverd door adenosinetrifosfaat (ATP). Deze beschikbare chemische 

energie wordt omgezet in mechanische arbeid door het losmaken van een energierijke 

fosfaatgroep. 

ATP => ATP + Pi + Energie ( 7,3 kcal/mol ) 

Wanneer de spier een prikkel krijgt om samen te trekken wordt de fosfaatgroep losgemaakt, 

dit gebeurt onder invloed van het enzyme ATP-ase. De hoeveelheid ATP in de spiercel is 

echter beperkt,  de spiercel zal daarom beroep moeten doen op andere energiebronnen. Er 

wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de aërobe energielevering en de anaërobe 

energielevering.  

Bij de start van een maximale inspanning is de hoeveelheid zuurstof onvoldoende om aan de 

energiebehoefte van het lichaam te voldoen. Het cardiorespiratorische systeem zal slechts 

traag op gang komen waardoor de energielevering in het begin anaëroob zal verlopen.  

Belangrijk bij dit proces is de splitsing van het aanwezige ATP in de cel (eerste fase). Deze 

hoeveelheid ATP volstaat voor een inspanning van twee à drie seconden.  Wanneer de 

inspanning langer duurt zullen andere energiebronnen instaan voor de resynthese van ATP. 

Het aanvullen van ATP gebeurt in de eerste plaats a.d.h.v. creatinefosfaat (CP) (tweede fase). 

CP + ADP => creatine + ATP 

De hoeveelheid van ATP is eveneens beperkt waardoor een inspanning waarbij er gebruik 

wordt gemaakt van deze energiebron slechts 10-20 seconden kan worden volgehouden.  De 

eerste zeven à tien seconden wordt de alactische anaërobe fase genoemd, omdat er nog 

geen lactaat gevormd wordt. De eigenschap van deze energiebron is dat er zeer snel energie 

ter beschikking wordt gesteld. Het is een energiebron met een groot vermogen. Wanneer de 

inspanning langer duurt dan twintig seconden  wordt een derde mechanisme geactiveerd die 

de lactisch anaërobe fase wordt genoemd. Hiervoor wordt beroep gedaan op het glycogeen 

dat ligt opgeslagen in de spieren. 

Glycogeen => 2 ATP + lactaat 
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Wanneer de zuurstoftoevoer ontoereikend is zal de energielevering via de anaërobe 

glycolyse gebeuren. Onder deze omstandigheden kan de inspanning 45 à 90 seconden 

worden volgehouden. Tijdens deze fase wordt er zeer veel lactaat aangemaakt waarmee 

opstapeling van H+ ionen gepaard gaat. Hierdoor zal de pH een daling vertonen. 

Naarmate de inspanningsduur toeneemt zal het aandeel van de aërobe energielevering 

toenemen. Hierbij worden glycogeen en vetzuren geoxideerd. Er wordt dan gesproken van 

de aërobe fase. Het voordeel van deze fase is ongetwijfeld de zeer grote hoeveelheden ATP 

die kunnen worden geproduceerd.  

Glycogeen + O2  => 38 ATP + CO2 + H2O 

Het moet duidelijk zijn dat bovenstaande manieren van energielevering nauw samenhangen. 

De energielevering is een combinatie van de verschillende manieren. Het aandeel van de 

anaërobe en aërobe energielevering zal, net zoals het aandeel van koolhydraten en vetten, 

afhankelijk zijn van de duur en de intensiteit van de inspanning. Hoe hoger de intensiteit hoe 

meer koolhydraten worden benuttigd.  Naarmate de duur van de inspanning toeneemt zal 

het aandeel van de vetverbranding en dus aërobe energielevering toenemen. ( Vrijens et al., 

2007) 

4.3.2 VO2 

Het oxidatieve systeem is een van de belangrijkste systemen van het lichaam. Zonder 

zuurstof kunnen onze weefsels niet functioneren. Het systeem is verantwoordelijk voor de 

verbranding van allerlei substraten die zo het lichaam van energie voorzien. �� �� verwijst 

naar het volume O2 dat wordt verbruikt door het lichaam. Bij stijgende intensiteit heeft het 

lichaam meer energie nodig, een verhoogde energieproductie vereist meer zuurstof. Het 

zuurstofverbruik wordt zeer vaak gebruikt om bepaalde intensiteiten uit te drukken.  

Om het energieverbruik te kunnen berekenen moet het type substraat dat verbrand wordt 

gekend zijn. Vanwege het verschil in de samenstelling van glucose, vrije vetzuren en 

aminozuren is het mogelijk om via indirecte calorimetrie het aandeel van deze componenten 

te berekenen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de CO2 uitstoot (�� 	��) en de 

zuurstofconsumptie (�� ��). Aan de hand van deze verhouding kan via enkele berekeningen 

het energieverbruik berekend worden. Wanneer het energieverbruik berekend wordt tijdens 

een graduele inspanningstest is het aangeraden om de �� �� waarde twee minuten na de 
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opvoering van de belasting te meten. Dit vanwege de tijd die de �� ��nodig heeft om te 

stabiliseren. ( Wilmore et al., 2008)  

4.3.3 VO2 max 

De �� ������ staat voor de maximale zuurstofopname  van het lichaam. Het is een parameter 

die de uithoudingscapaciteiten van het individu weergeeft. Duuratleten kunnen relatieve 

�� ������waarden behalen van 85 ml min
-1

 kg
-1

 (Vrijens et al., 2007) �� ������is één van de 

limiterende factoren tijdens een langdurige inspanning. Zolang het lichaam op een aërobe 

manier energie kan leveren treedt er slechts zeer gestaag vermoeidheid op. Bij een bepaalde 

intensiteit zal de anaërobe energielevering de aërobe energielevering ondersteunen. 

Wanneer de maximale zuurstofopname bereikt is zal het aandeel van de anaërobe 

energielevering toenemen waardoor er zeer veel en zeer snel metabolieten opgestapeld 

worden. De snellere opstapeling van H+ ionen zorgt hier voor een daling van de pH. De 

inspanning zal worden aangepast of worden stopgezet om  een verdere daling van de pH in 

het bloed te voorkomen. Uit figuur 4 kan er afgeleid worden dat de �� �� curve op een 

bepaald moment zijn maximum bereikt. Wanneer dit gebeurt zien we een sterke toename 

van de lactaatconcentratie die een weerspiegeling is van de aanmaak van H+ ionen. 

 

 

 

�� ������ waarden kunnen enorm verschillen tussen twee individuen. De �� ������wordt 

voornamelijk gelimiteerd door het cardiovasculair systeem maar ook het respiratoir systeem 

en het metabolisme bepalen mee de de �� �����. Het product van het hartdebiet en het 

arterio-veneus O2 verschil (
� � ����� �) bepaalt de maximale zuurstofopname. 

Figuur 4: Verloop van bloedlactaat t.o.v. zuurstofverbruik bij een inspanning van toenemende 

intensiteit. Bron: naar Howley et al., 1995 
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Deze componenten worden op hun beurt beïnvloed door heel wat andere factoren in het 

lichaam. Zo zal het slagvolume afhangen van de contractiliteit van de hartspier, de afterload 

en het einddiastolische volume (EDV). Het EDV hangt op zijn beurt af van het plasmavolume, 

de veneuze terugkeer, … Het 
� � ����� verschil hangt eerder af van eigenschappen op 

spierniveau zoals het aantal capillairen, oxidatieve enzymen en het aantal mitochondrieën 

maar ook de spierdoorbloeding oefent hier een invloed op uit. 

 

 

 

De bepaling van de  �� ����� gebeurt best a.d.h.v. een inspanningstest waarbij er gebruik 

wordt gemaakt van een stepprotocol. Tijdens dit protocol wordt de belasting op vaste 

tijdsintervallen verhoogd waardoor de curve van de belasting er uitziet als een trap. De 

reden waarom er voor dit protocol dient gekozen te worden, is omdat er bij iedere 

belastingstrap een steady state van de �� �� curve dient bekomen te worden. Dergelijke 

steady state treedt op ongeveer één minuut na een verhoging van de belasting. Indien de 

belasting sneller opgevoerd wordt zal de nauwkeurigheid van �� �� en zijn 

overeenstemmende  belasting in het gedrang komen. (Wilmore et al. 2008) 

Figuur 5: Factoren die de �� ����� beinvloeden. Bron: naar Wilmore et al. 2008 
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In de literatuur bestaat er nog steeds onenigheid over de geldigheid van de �� �����. Zo mag 

de hoogst gemeten �� ��waarde tijdens inspanning niet onmiddellijk beschouwd worden als 

de �� ����� van het individu. Vooraleer er van een  �� ����� mag gesproken worden moet er 

voldaan worden aan bepaalde criteria. Howley et al. (1995) bespreekt in zijn review enkele 

uiteenlopende criteria die door verschillende auteurs worden toegepast. Deze criteria zijn 

gebaseerd op hartslag-, lactaat-, �� ��- en RER- waarden. Indien er niet kan voldaan worden 

aan bepaalde criteria wordt er  gesproken over een �� �� piek.  

Criterium Referentiewaarden Aantal onderzoeken 

Geen  N = 7  

Plateau �� �� Absoluut N = 1  

 Niet gespecificeerd N = 3  

 ≤ 2 ml kg
-1

 min
-1 

N = 4   

 ≤ 150 ml min
-1 

N = 3  

 �� �� minder dan voorspeld N = 1  

 ≤ 0,28 l min
-1 

N = 1  

Lactaat ≥ 8mmlol N = 1  

RER ≥ 1,13 N = 1  

 ≥ 1,10 N = 7  

 ≥ 1,05 N = 2  

 ≥ 1,00 N = 4  

Hartfrequentie ± 10 b min
-1 

(220-leeftijd) N = 3  

 ± 15 b min
-1

 (220-leeftijd) N = 1  

 ≥ 220-leeftijd N = 2  

 ≥ 90 % (220-leeftijd) N = 3  

 Plateau N = 1  

Review op basis van 29 studies gepubliceerd in Medicine and Science in Sports and 

Exercise (Okt. 1993 – Mei 1994 ) 

 

 

 

Eén van de criteria gaat er vanuit dat er pas gesproken kan worden van een �� ����� 

wanneer er een afbuiging van de �� ��curve wordt teruggevonden. Vanwege de afvlakking 

van de �� ��curve  bij toenemende intensiteit werd in de literatuur snel de conclusie gemaakt 

dat de inspanning dient stopgezet te worden vanwege een zuurstoftekort. Het feit dat de 

�� ��curve afvlakt bij maximale inspanning zou eveneens te maken kunnen hebben met 

enkele andere processen die in het lichaam plaatsvinden. In de studie van Noakes (1988) 

worden er reeds drie mogelijke verklaringen aangehaald. Bij maximale inspanning wordt er 

Figuur 6:  Criteria voor �� �����. Bron: naar Howley et al., 1995 
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energie geleverd op een anaërobe manier waardoor de pH zal verstoord worden. Deze 

verstoring kan het zuurstoftransport bemoeilijken. Een tweede verklaring dat wordt gegeven 

heeft te maken met de spiervezelrekrutering. Bij maximale inspanning worden ook de 

spiervezels van het type II aangesproken. Deze spiervezels hebben weinig oxidatieve 

capaciteiten waardoor de contractie weinig extra zuurstof zal vereisen. Daarnaast is het uit 

eerdere onderzoeken gebleken dat bij maximale inspanning de efficiëntie van beweging 

toeneemt waardoor het lichaam geen extra zuurstof nodig heeft om meer arbeid te leveren. 

 

 Een belangrijke opmerking die dient gemaakt te worden is dat er niet steeds een plateau 

wordt teruggevonden in de �� ��curve. De exacte reden hiervoor is echter nog niet bekend 

maar het zou te maken kunnen hebben met het soort inspanning dat er geleverd moet 

worden. Een maximale inspanning van korte duur zal meer type IIx vezels aanspreken 

waardoor er gemakkelijker een plateau wordt teruggevonden vanwege de lage oxidatieve 

capaciteit die deze vezels bezitten. Daarnaast is het mogelijk dat het gebruikte protocol de 

wensen overlaat, dat de inspanning wordt stopgezet vanwege gezondheidsreden of een 

gebrek aan motivatie. (Noakes, 1988) 

 

4.3.4 Lactaat en H+ 

Tijdens een progressieve inspanningstest zal een toename van lactaat terug te vinden zijn in 

het bloed. Het is belangrijk om te weten dat opstapeling van lactaat op zich niet onmiddellijk 

het evenwicht verstoort. Het meten van de lactaatconcentratie is slechts een manier om de 

concentratie H+ ionen in het bloed te kennen. De stijging van deze ionen wordt veroorzaakt 

door het pyruvaat dat zowel op een aërobe als op een anaërobe manier wordt afgebroken. 

Bij lage lactaatconcentraties die geen stijging vertonen kan er gesteld worden dat het 

lichaam op een aërobe manier energie levert. Wanneer de lactaatconcentratie toeneemt zal 

er zowel aëroob als anaëroob energie geleverd worden door het lichaam. Het punt waarop 

er van een zuiver aërobe energielevering wordt overgeschakeld op een gemengde vorm 

wordt de aërobe drempel genoemd. Een tweede belangrijk concept is de anaërobe drempel. 

Deze drempel verwijst naar het punt waarop de lactaatproductie en eliminatie in evenwicht 

zijn. Wanneer de intensiteit verder wordt opgedreven zal de lactaatcurve een snelle stijging 

vertonen en zal de inspanning stop gezet worden. 
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Veelal wordt er in de sportwereld vanuit gegaan dat de aërobe en anaërobe drempel kan 

worden bepaald a.d.h.v. vaste lactaatwaarden; de 2 en de 4 mmol l
-1

 lactaatdrempel. Dit is 

echter niet zo, er kan gesteld worden dat deze waarden slechts gemiddelden zijn van de hele 

populatie. Het is dus niet mogelijk om individuele uitspraken te doen a.d.h.v. deze waarden.  

( Schluyenbergh et al., 2004) 
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5. Onderzoeksvragen en hypothesen 

Uit de literatuur is reeds geweten dat een enkel-voet exoskelet de metabole kost van 

wandelen kan reduceren met 10% op een vlakke ondergrond (Sawicki & Ferris, 2008). Ook 

bij wandelen op een toenemende hellingsgraad zal het dragen van een exoskelet een 

gelijkaardige reductie van metabole kost opleveren (Sawicki & Ferris, 2009). Bij deze 

onderzoeken werd er echter telkens gewandeld aan een submaximale intensiteit. Er werd 

nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van het wandelen met een exoskelet op 

fysiologische en biomechanische parameters tijdens een maximale inspanning. Er bestaat 

een protocol om al wandelend een maximale inspanningsproef af te leggen. Deze 

wandeltest is een bewezen valide maximale inspanningsproef en maakt gebruik van 

inspanningsblokken met toenemend gewicht op de uitvoerder (Klimek & Klimek, 2007). 

Vanuit deze inzichten wordt nu de vraag gesteld wat de invloed is van een plantairflexie 

assisterend exoskelet bij een maximale inspanningsproef. 

Onderzoeksvragen: 

1. Bereiken proefpersonen dezelfde maximale fysiologische parameters (�� ��, 

energieverbruik, HF, La) bij het wandelen met actief exoskelet in vergelijking met 

passief exoskelet? 

2. Kunnen de proefpersonen hun maximale prestatie verbeteren wanneer ze 

geassisteerd worden door het exoskelet m.a.w. kunnen ze meer blokken stappen met 

hogere externe belasting? 

3. Ligt het energieverbruik gedurende een maximale inspanningsproef lager wanneer 

gewandeld wordt met een actief exoskelet in vergelijking met passief exoskelet? 

Hypothesen: 

1. Proefpersonen zullen dezelfde maximale fysiologische parameters bereiken in de 2 

condities. We gaan er vanuit dat de limiterende factor voor een maximale inspanning 

het cardio-respiratoir systeem is en het exoskelet heeft hier geen invloed op. 

2. Proefpersonen zullen hun prestatie verbeteren door te wandelen met het exoskelet. 

Een deel van de positieve mechanische arbeid van het enkelgewricht zal geleverd 

worden door het exoskelet d.w.z. dat er minder spierkracht geleverd zal moeten 

worden. Daardoor zullen ze pas later een maximale inspanning leveren en bijgevolg 

meer blokken kunnen wandelen met meer gewicht. 
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3. Het energieverbruik gedurende de maximale inspanningsproef zal lager liggen 

wanneer gewandeld wordt met het actief exoskelet. Een exoskelet kan de metabole 

kost van het wandelen reduceren. Voor éénzelfde belasting zal er een lager 

energieverbruik  zijn wanneer gewandeld wordt met actief exoskelet i.v.m. passief 

exoskelet. We verwachten dat het energieverbruik ook lager zal blijven wanneer de 

intensiteit van de inspanning toeneemt. 
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Methode  

1. Populatie 

Er namen elf vrouwelijke proefpersonen deel aan het onderzoek. Deze verkeerden in goede 

gezondheid en beschikten over een goede conditie.  Lichaamsgewicht = 67,02 ± 10,26 kg, 

Lichaamslengte = 170,09 ± 5,77 cm. 

De selectie gebeurde a.d.h.v. nonprobability-sampling. Er werd  gezocht naar proefpersonen 

die voldeden aan de vooropgestelde criteria: Vrouwelijk, goede gezondheid, goede 

lichamelijke conditie, geen schrik van bloed of naalden. Er werd voornamelijk gezocht binnen 

de faculteit LO en bewegingswetenschappen van de UGent. De potentiële proefpersonen 

werden persoonlijk of via mail gecontacteerd. Specifieker kan er  gesproken worden van 

consecutive sampling, dit staat voor het kiezen van proefpersonen die aan de juiste inclusie- 

en exclusiecriteria voldeden en op het juiste moment beschikbaar waren om te kunnen 

deelnemen aan het onderzoek. 

 

2. Procedure 

De proefpersonen werden onderworpen aan een maximale inspanningsproef, uitgevoerd in 

twee condities. In de eerste conditie werd de plantairflexie tijdens de push-off ondersteund 

door een assisterend enkel-voetexoskelet (powered conditie). In de tweede conditie werd er 

gewandeld zonder assistentie van het exoskelet (unpowered conditie).  De volgorde van de 

condities werd random bepaald.  Er kan gesproken worden van een experimenteel 

onderzoek met als onafhankelijke variabele een powered of unpowered exoskelet en als 

afhankelijke variabelen de fysiologische parameters (VO2, energieverbruik, La, 

hartfrequentie) , tijd tot uitputting (aantal blokken), maximaal gedragen gewicht,  

kinematische parameters (plantairflexie, enkelhoeksnelheid). 

De testen vonden plaats in het inspanningslabo van de UGent dat gelegen is in de gebouwen 

van de faculteit LO en Bewegingswetenschappen. Test 1 ging door op donderdag  10 

november 2011 of  vrijdag 11 november 2011. Test 2 werd een week later afgenomen op 

donderdag 17 november 2011 of vrijdag 18 november 2011.. Tabel 1 geeft een schematisch 

overzicht van het verloop van de test. 
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Tabel 1: overzicht van test 1 en 2 

Activiteit Duur 

Doktersbezoek   20 min 

Preparatie pps  30 min 

Baseline zuurstofverbruik  4 min 

Opwarming/gewenning   22 min 

Maximale inspanningsproef Blokken van 3min met telkens 

1min rust (tot maximum) 

 

2.1 Bilateraal enkel-voetexoskelet 

Er werd gebruik gemaakt van een bilateraal enkel-voetexoskelet. Het is opgebouwd uit een 

hard omhulsel voor het onderbeen met achteraan, in lijn met de Triceps Surae, een 

pneumatische spier. De pneumatische spieren werden ontwikkeld in het labo bewegingsleer 

van de UGent  en bestaan uit fietsbanden en geweven kabelmantel. Deze spieren worden 

aangedreven door luchtdruk, hiervoor werd een standaard compressor gebruikt. De 

compressor is aangesloten op een aangepaste pneumatische stuurkast met onderdelen van 

Festo en bevat een drukregelaar en twee aan/uit ventielen.  

Een schoen werd gedragen over het exoskelet. Bij deze schoen was de achterkant ter hoogte 

van de hiel weggehaald zodat er plaats was voor de pneumatische spier. De schoen werd 

telkens stevig vastgemaakt m.b.v.  witte tape.  Onderaan de schoen, ter hoogte van hiel,  

was een footswitch verwerkt van Multimec 5E/ 5G. De footswitches bepaalden hielcontact 

en o.b.v. daarvan werd de schrededuur berekend. Specifieke software (Labview) zorgde er 

dan voor dat de pneumatische spier kon samentrekken in een specifiek tijdsinterval van de 

schrededuur, zodat de push-off fase optimaal werd geassisteerd.  Voorgaand onderzoek 

heeft aangetoond dat een optimale reductie in zuurstofverbruik kon gevonden worden 

wanneer de samentrekking van de pneumatische spier start op 43% van de schrededuur en 

eindigt op 63% van de schrededuur  tijdens wandelen op een vlakke ondergrond (Malcolm P. 

et al, 2011). Bij bergop wandelen, werd de timing van het exoskelet veranderd zodat de 

pneumatische spier samentrekt van 36% tot 63% van de schrededuur. 
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2.2 Preparatie proefpersoon 

Vooraleer er gestart werd met de testen, hebben alle proefpersonen een informed consent 

ondertekend. (zie bijlage)  De proefpersonen konden op elk ogenblik uit de studie stappen 

zonder enige gevolgen. Alle proefpersonen hebben een sportmedische screening 

ondergaan, uitgevoerd door Dr. Lander Vanhee. Deze arts was gedurende de volledige 

testperiode aanwezig, zoals wettelijk verplicht bij het uitvoeren van een maximale 

inspanningsproef. Het lichaamsgewicht en de lichaamslengte van de proefpersonen werd 

bepaald. Een hartslagband, een harnas en een lege gewichtsvest werden aangedaan.  

De exoskeletten werden aangebracht en de pneumatische spieren werden afgesteld m.b.v. 

een kleine houten schans met hellingsgraad van 15% . Zo werd de spanning op de loadcell 

gelijkgesteld aan 1,7V. De nodige kabels voor de werking van het exoskelet werden 

aangesloten. Deze bestonden uit een buisje aangesloten op een compressor voor het 

opspannen van de pneumatische spier en een kabel voor computergestuurde aandrijving 

van het exoskelet. Wanneer de exoskeletten volledig aangebracht waren, werd eerst de 

werking getest zodat de proefpersonen het gevoel van een samentrekkende pneumatische 

spier al eens konden ervaren. De proefpersonen kregen een mondstuk in en een neusknijper 

werd bevestigd op de neus voor de gasanalyse. Een touw dat verbonden was met een 

Figuur 6: Achteraanzicht van het exoskelet 
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noodrem van de loopband werd vastgemaakt aan het harnas van de proefpersoon zodat de 

loopband automatisch zou stoppen wanneer de proefpersoon zou vallen. 

 

2.3 Protocol van de maximale inspanningsproef 

Eerst werd het zuurstofverbruik in rust bepaald. De proefpersonen moesten gedurende vier 

minuten stilstaan met het mondstuk in. Daarna  startte de opwarming/gewenning. Tijdens 

de gewenning moesten de proefpersonen gedurende 22 minuten wandelen op een vlakke 

loopband aan een constante snelheid van 5kmh
-1

. Nog niet gepubliceerde data vanuit het 

labo bewegingsleer aan de UGent hebben uitgewezen dat proefpersonen na deze tijd 

metabool zijn aangepast.  

Na de gewenning volgde er een pauze van 5min waarin de opstelling in gereedheid werd 

gebracht voor de eigenlijke maximale inspanningsproef naar analogie met het protocol van 

Klimek en Klimek (2007).  

Tijdens de maximale inspanningsproef werd er bergop gewandeld op een loopband 

ingesteld onder een helling van 12% aan een constante snelheid van 5 kmh
-1

. Er werd 

gewandeld in blokken van drie minuten, gevolgd door telkens één minuut rust. Soms hebben 

de proefpersonen twee minuten rust gekregen, wanneer er problemen waren met de 

bloedafname. Na elke blok werd de belasting verzwaard door gewichtszakjes 

overeenkomend met 1/20
ste

 van het lichaamsgewicht van de proefpersoon toe te voegen 

aan de gewichtsvest. Na elke blok van drie minuten werd gevraagd of de proefpersoon nog 

aan een volgende blok wou beginnen. De inspanningsproef werd stopgezet wanneer de 

proefpersoon aangaf geen extra blok meer te kunnen stappen of niet meer verder kon 

tijdens een blok van drie minuten. 

  



 

 

28 

Methode 

3. Dataverzameling 

3.1 Gasanalyse 

Gedurende heel de test werd het VO2 en VCO2 gemeten. De gaswisseling werd gemeten met 

de Oxycon pro, Jaeger. De waarden werden verder verwerkt m.b.v. Jlab. Tijdens metingen 

werd gecontroleerd dat het mondstuk ingehouden werd en de neusknijper op de neus bleef. 

Tijdens rustmomenten kon het mondstuk even uitgenomen worden. 

3.2 Kinematica analyse 

Analyse van de kinematica gebeurde m.b.v. hogesnelheidscamera’s. De camera was een 

Basler A602fc en werd ingesteld op 200Hz. De beelden werden verder verwerkt met behulp 

van Simi Motion. Er werden twee camera’s opgesteld. Eén camera gaf een beeld van de 

volledige proefpersoon en de andere een beeld van de onderbenen. De camera’s werden op 

vaste tijdstippen ingeschakeld en registreerden telkens een beeld van tien seconden, dit 

gebeurde synchroon met de loadcell. Tijdens de bepaling van het zuurstofverbruik in rust 

werd er een opname van tien seconden vastgelegd in de laatste minuut. Gedurende de 

opwarming werd elke minuut een beeld opgenomen. Tijdens de inspanningsproef werd er 

telkens een beeld genomen in de derde minuut van een inspanningsblok.  

3.3 Bloedanalyse 

Bloedstalen werden geanalyseerd m.b.v. Radiometer ABL90 Flex. Er werd bloed geprikt uit 

de wijsvinger, maar indien nodig werd bloed uit andere vingers verzameld. De bloedbuisjes 

moesten volledig vol zijn opdat er een geldige analyse kon uitgevoerd worden door het 

toestel. Op die manier werden de lactaatwaarden bepaald. Bloedmetingen werden 

uitgevoerd voor de start van de inspanningsproef en na elke inspanningsblok van drie 

minuten. 

3.4 Subjectieve vermoeidheid en assistentie exoskelet 

De Borg-schaal werd  gebruikt om de subjectieve vermoeidheid van de proefpersonen te 

meten. De proefpersonen gaven telkens een cijfer van 6 tot 20. Waar 6 staat voor een zeer 

zeer lichte inspanning en 20 voor een zeer zeer zware inspanning. De betrouwbaarheid en 

de validiteit van deze schaal is al sinds lange tijd aangetoond ( Borg, 1990). De 

proefpersonen dienden ook aan te geven in welke mate ze vonden dat het exoskelet 

assistentie verleende tijdens het wandelen. Hiervoor moest er een kruisje geplaatst worden 
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op een schaal gaande van duidelijk tegenwerkend tot duidelijk assisterend. Dit gebeurde na 

de gewenning en na de inspanningsproef. 

3.5 Loadcell 

Een loadcell werd gebruikt om de trekkracht van de pneumatische spier te kunnen bepalen. 

Er werd gebruik gemaakt van het model ald-w2. Door vervorming van het rekstrookje van de 

loadcell wordt de kracht uitgeoefend door het exoskelet weergegeven in Volt. Deze waarden 

werden gedurende heel de test gemeten en verzameld met Qualisys software.  

3.6 Hartslag 

Er werd gebruik gemaakt van Polar hartslagmeter RS800CX. Hiervoor werd er een 

hartslagband gedragen rond de borst. 

3.7 Gewichtsvest 

Een gewichtsvest van 610 gram werd gedragen tijdens de gewenning en de inspanningstest. 

De vest had 38 openingen waarin bijhorende gewichtszakjes van exact 510g pasten. Er is ook 

gebruik gemaakt van 2 rugzakjes waarin we extra gewichtszakken konden aanbrengen 

wanneer de proefpersoon nog verder kon gaan dan het maximale gewicht van de 

gewichtsvest. 

3.8 Loopband 

De loopband werd aangestuurd door de software h-p cosmos para graphics. Hiermee kan de 

loopband automatisch op de gepaste tijdstippen worden stilgelegd. Daarnaast is de 

loopband voorzien van enkele noodstopsystemen. De snelheid bedroeg steeds 5 km h
-1

 en 

de hellingsgraad kon aangepast worden. 

3.9 Getuigencamera 

Een standaard sony digitale camera werd gebruikt om de test te filmen. Deze beelden 

konden gebruikt worden ter controle van het verloop van de test.  
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4. Data analyse 

4.1 Fysiologie 

De data van de Borgschaal, hartslag en lactaat werden verwerkt via Excel. De data van de 

gasanalyse verkregen via Jlab werden verder verwerkt via Excel. Er werd elke 30 seconden 

van de test een waarde voor VO2 en VCO2 weergegeven. VO2max werd bepaald door het 

gemiddelde te nemen van de 2 hoogste opeenvolgende waarden.  Voor de VO2 tijdens het 

rustverbruik werd het gemiddelde van de laagste minuut genomen. De VCO2 in rust werd 

bepaald door het gemiddelde van dezelfde minuut te nemen.   De waarden voor VO2 en 

VCO2  werden genormaliseerd met behulp van de VO2 en VCO2 tijdens rustverbruik om netto 

metabool vermogen te kunnen berekenen.  Daarna werden VO2 (l min
-1

) en VCO2 (l min
-1

) in 

de formule van Brockway geplaatst om het energieverbruik te bepalen.  

Dit werd omgezet in Js
-1

 of W. Het relatief energieverbruik per proefpersoon werd verkregen 

door het absoluut energieverbruik te delen door het lichaamsgewicht.  

4.2 Kinematica 

De beelden van de hogesnelheidscamera’s werden verwerkt in Maxtraq. Hiermee was het 

mogelijk om de enkelhoeken tijdens de stapbeweging te bepalen. Dit is gebeurt in drie fasen 

van de test: einde van de gewenning (22
e
 min), eerste blok van de inspanningsproef (3

e
 min 

van die blok) en laatste blok van de inspanningsproef (3
e
 min van die blok). Er werden drie 

punten van het linkse onderbeen gedurende drie voetafrollen getrackt. Daarna konden de 

enkelhoeken in Excel geplaatst worden en werden ze genormaliseerd m.b.v. Visual 3D. De 

enkelhoeken werden gefilterd door een 6 Hz lowpass filter. De verandering van de 

enkelhoek werd bepaald door de enkelhoek af te trekken van de statische enkelhoek.   

De waarden voor staplengte en – frequentie werden eveneens bepaald in Maxtraq. Dit 

gebeurde door telkens visueel aan te geven wanneer hielcontact en toe-off plaatsvond. Deze 

waarden konden dan verder geanalyseerd worden via Excel. 

Om het rotatiemoment van het exoskelet te bepalen werd de data van de loadcell gebruikt. 

De loadcell werd gekalibreerd door systematisch gewichten toe te voegen tot 40kg. Via Excel 

kon een lineaire trendlijn bepaald worden met formule: y = 324,28x. Hierbij is y= kracht(N) 

en x= spanning (V). Zo kon de kracht geleverd door het exoskelet bepaald worden. De 

Energieverbruik(kJ min
-1

) = 16,58 . VO2 + 4,51 . VCO2 ( Brockway, 1987)  



 

 

31 

Methode 

momentsarm werd voor elke proefpersoon bepaald o.b.v. statische beelden. Er werd telkens 

de afstand genomen tussen de as van het enkelgewricht en de pneumatische spier in 

neutrale houding. Het relatieve rotatiemoment werd verkregen door te delen door het 

lichaamsgewicht. 

Om het geleverde vermogen van het exoskelet te bepalen werd het rotatiemoment 

vermenigvuldigd met de enkelhoeksnelheid. Het vermogen werd dan nog eens gedeeld door 

het lichaamsgewicht om relatieve waarden te verkrijgen.  

 

4.3 Statistische analyse 

Voor de statistische analyses werd er gebruik gemaakt van het programma Spss Statistics 19.  

Alle proefpersonen hebben dezelfde test moeten uitvoeren in 2 verschillende condities: 

powered en unpowered. Om het verschil statistisch te bepalen tussen de powered en 

unpowered conditie werd een paired sample t-test uitgevoerd. Dit werd gedaan voor 

volgende variabelen: energieverbruik in de gewenning, maximale fysiologische parameters, 

maximale prestatie bij de inspanningsproef , energieverbruik bij de inspanningsproef, 

aandeel steunfase, stapfrequentie, gemiddelde -, maximale- en minimale plantairflexie, 

maximale- en minimale enkelhoeksnelheid. De respectievelijke t- en p-waarde worden 

telkens vermeld. Een verschil wordt significant beschouwd als p<0,05. We beschouwen een 

trend tot significantie als 0,05<p<0,01. Er is geen significant verschil als p>0,1. Wanneer er 

vergeleken moest worden tussen drie of meer condities bv. fasen van de test (gewenning, 

eerste- en laatste blok inspanningsproef) werd er gebruik gemaakt van een repeated 

measures ANOVA. Deze statistische techniek werd toegepast om gemiddelden te vergelijken 

voor energiereductie, stapfrequentie, maximale - en minimale plantairflexie, maximale - en 

minimale enkelhoeksnelheid, maximaal- en gemiddeld rotatiemoment en vermogen. De 

respectievelijke F- en p-waarde wordt telkens vermeld. Indien p significant was, werd er via 

compare main effects gekeken welke condities significant verschilden. De p-waarden van 

deze vergelijking werden ook weergegeven. 

 

Relatief rotatiemoment (Nm kg
-1

 ) = Kracht (N) . momentsarm (m) / lichaamsgewicht (kg) 

Relatief vermogen (W kg
-1

)= rotatiemoment (Nm) . enkelhoeksnelheid (rad s
-1

) / lichaamsgewicht (kg) 
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4.4 Selectie bruikbare data 

4.4.1 Wegvallen van één proefpersoon 

Alle waarden van proefpersoon LOS werden weggelaten tijdens de verwerking van de data. 

De reden hiervoor was dat deze proefpersoon de inspanningstest gestart is aan een 

afwijkende hellingsgraad waardoor haar waarden niet mogen vergeleken worden met die 

van de andere proefpersonen. De verdere dataverwerking is gebeurd met de sample van 

tien proefpersonen i.p.v. elf. 

 

4.4.2 Verwerking uitschieters 

Bij de berekening van de �� ��en het energieverbruik  werden de waarden van de 

proefpersonen LIF en STD weggelaten. Het is overduidelijk dat hier enkele meetfouten 

gebeurd zijn waardoor er heel wat uitschieters werden teruggevonden. Deze meetfouten 

kunnen toe te schrijven aan een neusknijper die steeds loskwam tijdens de 

inspanningsproef. Ook één waarde van INE UNP en één waarde van JUB POW werden als 

uitschieter beschouwd en werden weggelaten tijdens de verwerking van onderstaande 

gegevens. Nadat voor alle proefpersonen het verloop van het energieverbruik werd bepaald, 

was te merken dat het energieverbruik gelijkmatig toenam bij een toenemende belasting. 

Als criterium is er gekozen dat waarden voor energieverbruik die plots veel hoger of lager 

liggen dan te verwachten volgens de trend, gezien worden als uitschieters (zie bijlage). 

De berekening van het rotatiemoment en vermogen geleverd door het exoskelet is gebeurd 

o.b.v. de kracht geregistreerd door de loadcell. De loadcell werd enkel aangesloten in de 

powered conditie. Bij sommige proefpersonen waren er echter problemen met de loadcell 

en kon er bijgevolg geen correcte data verzameld worden. De volgende proefpersonen 

hadden slechte loadcell-data en werden weggelaten: 

• Gewenning: INE, NAH (n=8) 

• Eerste blok inspanningsproef: LIF , NAH en TIB (n=7) 

• Laatste blok inspanningsproef: LIF, STD en TIB (n=7) 

 

Zie bijlage voor grafische voorstellingen van de slechte loadcell data van de weggelaten 

proefpersonen.
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1. Fysiologie 

1.1 Energieverbruik bij de gewenning 

Voor er gestart werd aan de maximale inspanningsproef moesten de proefpersonen eerst 

22min wandelen tijdens de gewenning. Er werd gekeken of er een verschil is in metabool 

energieverbruik tussen het begin en het einde van de gewenning. Zowel voor de powered 

conditie (POW) als voor de unpowered conditie (UNP). Voor de beginwaarde werd het 

gemiddelde bepaald van het energieverbruik tijdens de derde min van de gewenning. Voor 

de eindwaarde werd het gemiddelde bepaald van het energieverbruik tijdens de laatste 

minuut. 

Tabel 2: Energieverbruik (W kg
-1

) in begin (3
e
 min) en einde (22

e
 min) van de gewenning  

 Begin Einde t p 

POW 3,65 ± 0,41 3,66 ± 0,44 -0,14 0,89 

UNP  3,74 ± 0,33 3,83 ± 0,49 -1,15 0,29 

N=8 ; significant als p <0,05  

Zowel in de conditie powered als unpowered werd er geen significant verschil gevonden 

tussen het energieverbruik tijdens het begin en het einde van de gewenning. 

Er is ook gekeken of er een verschil is tussen powered en unpowered in het begin of einde 

van de gewenning. Er is geen significant verschil in het begin van de gewenning ( t= -0,491 en 

p= 0,638). Er is geen significant verschil op het einde van de gewenning (t= -0,795 en 

p=0,453). 

1.2 Maximale fysiologische parameters bij de inspanningsproef 

Er werd nagegaan of op het einde van de maximale inspanningsproef, de proefpersonen 

weldegelijk een maximale inspanning hadden geleverd. Dit werd bekeken voor de powered 

en unpowered conditie. In tabel 3  werden de maximale waarden voor de parameters: �� ��, 

hartslag, lactaat en borgschaal met elkaar vergeleken. 

Er is geen significant verschil in de maximale waarden voor �� ��, metabool energieverbruik, 

lactaat, hartslag en borgschaal tussen powered en unpowered. Er kan dus besloten worden 

dat de inspanning telkens werd stopgezet bij een inspanning van maximale intensiteit.  
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Tabel 3: Maximale waarden voor VO2 (ml min
-1

 kg
-1

), metabool energieverbruik (W kg
-1

) hartslag 

(slagen min
-1

), lactaat ( mmol l
-1

) en borgschaal (6-20) 

 POW UNP t p 

����  

(N=8) * 

40,21 ± 5,84 40,42 ± 6,26 -0,18 0,860 

Energieverbruik 

(N=8 )* 

12,24 ± 1,27 12,52 ± 0,89 -,065 0,537 

Hartslag  190,20 ±  5,84  191,00 ± 6,26 -0,29 0,780 

Lactaat  7,72 ± 1,97 8,18 ± 2,00 -0,62 0,559 

Borgschaal 

(N = 6)** 

18,67 ± 0,75 18,85 ± 0,63 -1,54 0,185 

N = 10 ; significant als p <0,05  

* Door meetfouten bij de VO2 werden de waarden van 2 proefpersonen weggelaten 

** Er werd maar bij 6 proefpersonen een Borgschaal meting afgenomen 

 

1.3 Maximale prestatie bij de inspanningsproef 

Er werd nagegaan of er een verschil is in de geleverde prestatie op de maximale 

inspanningsproef tussen de powered en unpowered conditie. In tabel 4 werd gekeken naar 

de maximale externe belasting (gewicht) en de volhoudtijd (het aantal gewandelde blokken). 

Tabel 4: Maximaal gedragen gewicht (kg) en gewandeld aantal blokken (#) 

 POW UNP t p 

Gewicht 30,27 ± 3,64 22,99 ± 3,91 7,45 <0,001 * 

Blokken  9,80 ± 1,48 7,70 ± 1,34 7,58 <0.001 * 

N=10 ; *significant als p <0,05  

De proefpersonen konden wandelen aan een hogere externe belasting en konden meer 

blokken wandelen in de powered conditie t.o.v. de unpowered conditie. 

1.4 Energieverbruik bij de inspanningsproef 

Er werd gekeken of er een verschil is in het energieverbruik tussen de powered en 

unpowered conditie bij een systematische stijging van de intensiteit door toevoeging van 

gewicht. Per inspanningsblok werd er 1/20
ste

 van het lichaamsgewicht toegevoegd aan de 

gewichtsvest van de proefpersoon. Zo werd er elke blok aan dezelfde relatieve belasting 

gewandeld maar met een verschillend absolute belasting. Figuur 7 geeft het verband weer 

tussen het energieverbruik en het absolute belaste gewicht. 
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Figuur 8 geeft het gemiddelde energieverbruik van de proefpersonen overheen de blokken 

van de inspanningstest weer. Dit is het verband tussen energieverbruik en relatieve 

belasting. De proefpersonen wandelden een verschillend aantal blokken. Het minste aantal 

blokken dat werd gewandeld in de conditie unpowered was gelijk aan zes, tijdens de 

conditie powered was dit aantal gelijk aan acht. De grafiek werd dan ook opgemaakt op een 

manier zodat voor elke blok de waarden van alle proefpersonen konden worden gebruikt. 

Voor het energieverbruik van elke blok (3 min) werd telkens de waarde van de laatste 

minuut gebruikt. In bijlage is het verloop van het energieverbruik voor elke proefpersoon 

apart grafisch voorgesteld. 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 10 20 30 40

E
n

e
rg

ie
v

e
rb

ru
ik

 (
W

/k
g

)

Gewicht ( kg)

Energieverbruik

POWERED

UNPOWERED

Lineair 

(POWERED)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E
n

e
rg

ie
v

e
rb

ru
ik

 (
 W

/k
g

)

Blok

Gemiddeld Energieverbruik   

POWERED

UNPOWERED

Figuur 8: Gemiddeld energieverbruik t.o.v. aantal gewandelde blokken voor de 

powered en unpowered conditie 

Figuur 7: Het energieverbruik per proefpersoon t.o.v. het gedragen gewicht 

voor de powered en unpowered conditie 



 

 

36 

Resultaten 

Uit figuur 7 en 8 blijkt dat het energieverbruik stijgt bij een toenemende belasting. Daarnaast 

blijkt dat het energieverbruik tijdens de inspanningsproef lager ligt in de powered conditie 

dan in de unpowered conditie. Dit zien we zowel bij een toenemende absolute belasting 

(gewicht) als bij een toenemende relatieve belasting (blokken).  

Om het verschil in energieverbruik tussen powered en unpowered statistisch te 

onderzoeken werden de waarden van de eerste blok, de zesde blok en de laatste blok in de 

unpowered conditie vergeleken met de overeenkomstige blok in de powered conditie. 

Tabel 5: Energieverbruik (W kg
-1

) tijdens de eerste, zesde en laatste blok van de maximale 

inspanningsproef 

 POW UNP t P 

Eerste 8,47 ± 0,40 9,28 ±0,55 -3,53 0,01* 

Zesde  10,66 ± 0,52 11,82 ± 0,69 -3,62 0,009* 

Laatste UNP 11,47 ± 0,69 12,52 ± 0,89 3,15 0,016* 

N = 8 ; *significant als p <0,05  

Bij de eerste blok is er significant verschil in energieverbruik tussen de twee condities. De 

proefpersonen verbruiken duidelijk meer energie tijdens het unpowered wandelen dan 

tijdens het powered wandelen. Dit significant verschil is er nog steeds bij de zesde blok waar 

de relatieve belasting zesmaal hoger is dan tijdens de eerste blok. Sommige proefpersonen 

hebben in de unpowered conditie meer dan zes blokken gewandeld. Wanneer het 

energieverbruik in de laatste blok voor unpowered vergeleken wordt met de 

overeenkomstige blok powered merken we nog steeds een significant lager energieverbruik 

in de powered conditie. 

1.5 Energiereductie 

De energiereductie geeft procentueel weer hoeveel energetisch voordeel het powered 

wandelen oplevert t.o.v. unpowered wandelen. 
������������������������������������� !

�������������������
" #$$   

Er is eerst gekeken naar het verloop van de energiereductie overheen de inspanningsproef 

voor elke proefpersoon individueel. Deze grafieken zijn terug te vinden in bijlage. Elke 

proefpersoon heeft een energetisch voordeel ondervonden van het wandelen met het actief 

exoskelet. Figuur 9 geeft een beeld van de energiereductie van proefpersoon TIB. Bij deze 

proefpersoon zal de energiereductie toenemen naarmate de inspanningsproef langer duurt. 

Dit suggereert dat naarmate de vermoeidheid stijgt er meer metabool voordeel zal gehaald 

worden uit het wandelen met het exoskelet. Maar dit verband is niet terug te vinden bij alle 

proefpersonen en kan dus NIET algemeen besloten worden.  
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Er werd gekeken naar het verloop van de gemiddelde absolute energiereductie voor de 

eerste drie en de laatste drie blokken van de inspanningsproef. Voor elke proefpersoon werd 

individueel de energiereductie van de laatste drie blokken bepaald en hier werd dan het 

gemiddelde van bepaald. 

 

 

De absolute en relatieve energiereductie voor het begin en einde van de inspanningsproef 

werd verder statistisch bekeken. In tabel 6 werd het gemiddelde van de eerste drie blokken 

(begin) vergeleken met het gemiddelde van de laatste drie blokken (einde). 

  

y = 0,9116x + 0,0721
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Tabel 6: Gemiddelde absolute  energiereductie (W kg 
-1

) en relatieve energiereductie (%) voor de 

eerste 3 (begin) en laatste 3 blokken (einde) van de inspanningsproef 

 Begin Einde F P 

Absoluut (W kg
-1

) 0,96 ± 0,27 1,12 ± 0,29 0,850 
 

0,387 
 

Relatief (%) 9,42 ± 2,44 9,04 ± 2,32 0,066 0,805 

N = 8 ; significant als p <0,05 

Statistisch gezien is er geen significant verschil is in energiereductie tussen het begin en 

einde van de inspanningsproef. De absolute en relatieve energiereductie blijft dus constant 

bij een inspanning met toenemende intensiteit door toevoeging van gewicht.  
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2. Kinematica 

2.1 Aandeel steunfase 

De data van kinematica werden bekeken tijdens drie verschillende fasen van de test nl. het 

einde van de gewenning, de eerste - en laatste blok van de inspanningsproef. De test werd 

zowel powered als unpowered uitgevoerd. Er werd gekeken naar de invloed van het 

exoskelet op de kinematica en of er verschillen zijn tussen de verschillende fasen van de test. 

In tabel 7 worden de veranderingen in het aandeel van de steunfase bekeken. 

Tabel 7: Aandeel steunfase (%)  

 POW UNP t p 

Gewenning 63,82 ± 2,14 64,18 ± 1,25 -0,547 0,596 

Eerste blok 64,82 ± 2,36 64,64 ± 1,29 0,243 0,813 

Laatste blok 66,55 ± 1,44 66,18 ± 1,60 0,803 0,441 

N=10 ; significant als p <0,05  

 

Het aandeel van de steunfase blijft gelijk wanneer we vergelijken tussen de powered en 

unpowered conditie.  Er zijn geen significante verschillen terug te vinden in de gewenning, 

eerste -  en laatste blok van de inspanningsproef.  

In de powered conditie merken we dat het aandeel van de steunfase toeneemt van de 

gewenning naar de eerste blok. Het aandeel van de steunfase neemt ook toe van de eerste 

blok naar de laatste blok. Het aandeel steunfase is significant groter in de laatste blok dan in 

de gewenning. 

In de unpowered conditie zien we een gelijkaardig verloop van het aandeel van de steunfase 

overheen de drie fasen van de test. Er is enkel geen significant verschil tussen de gewenning 

en de eerste blok. 

Er kan dus besloten worden dat het aandeel van de steunfase toeneemt als de externe 

belasting toeneemt. Dit zien we zowel in de powered als unpowered conditie. 

  

Tabel 8: Verschil tussen de 3 fasen van de test voor aandeel steunfase (%) 

Vergelijking tussen de fasen POW  

F= 50,56 ; p<0,001* 

UNP   

F= 20,00 ; p=0,001* 

Gewenning Eerste blok 0,085** 0,176 

Eerste blok Laatste blok 0,005* 0,003* 

Gewenning  Laatste blok <0,001* 0,001* 

N= 10 ; *Significant als p <0,05 ; **trend tot significantie als 0,05<p<0,01 
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2.2 Stapfrequentie  

Er is gekeken naar het verloop van de stapfrequentie in de gewenning, de eerste en laatste 

blok van de inspanningsproef voor de powered en unpowered conditie. 

Voor de gewenning en de eerste blok is de stapfrequentie in de powered conditie significant 

lager dan in de unpowered conditie. Aangezien er aan een constante snelheid gewandeld 

werd kan er besloten worden dat de staplengte in de powered conditie groter was dan in de 

unpowered conditie (snelheid = staplengte. stapfrequentie). De stapfrequentie in de laatste 

blok is niet significant verschillend tussen powered en unpowered.  

In de powered conditie is er enkel een significant verschil tussen de gewenning en de laatste 

blok. De stapfrequentie is significant hoger in de laatste blok dan in de gewenning.  

In de unpowered conditie is er een trend tot een significant verschil tussen de gewenning en 

de laatste blok. Hierbij is de stapfrequentie in de laatste blok hoger dan in de gewenning. Er 

is wel een significant verschil op te merken tussen gewenning en eerste blok bij unpowered. 

De stapfrequentie neemt significant toe van gewenning naar de eerste blok. 

2.3 Enkelhoek  

Er werd gekeken naar het verloop van de enkelhoek voor de conditie powered (POW) en 

unpowered (UNP) tijdens de drie fasen van de test (gewenning, eerste blok en laatste blok 

inspanningsproef). Hiervoor werd de enkelhoek genormaliseerd zodat positieve waarden 

overeenkomen met plantairflexie en negatieve waarden met dorsiflexie t.o.v. de neutrale 

houding (0°). 

Tabel 9: Gemiddelde stapfrequentie (stappen min
-1

 ) 

 POW UNP t p 

Gewenning 55,71 ± 0,55 57,48 ± 0,51  -6,97 <0,001* 

Eerste blok 56,78 ± 0,80 58,75 ± 0,57 -3,24 0,01* 

Laatste blok 57,28 ± 0,84 59,15 ± 0,74 -1,77 0,11  

N=10 ; *significant als p <0,05   

Tabel 10: Verschil tussen de 3 fasen van de test voor gemiddelde stapfrequentie (%) 

Vergelijking tussen de fasen POW  

F= 3,73 ; p= 0,044* 

UNP   

F= 3,98 ; p=0,037* 

Gewenning Eerste blok 0,153 0,015* 

Eerste blok Laatste blok 0,278 0,552 

Gewenning  Laatste blok 0,031* 0,052 ** 

N= 10 ; *Significant als p <0,05 ; **trend tot significantie als 0,05<p<0,01 
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Figuur 11: Verloop van de enkelhoek in het enkelgewricht voor POW en 

UNP overheen de 3 fasen van de test. Plantairflexie (+) 
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Op figuur 11 merk je in de powered conditie een veel grotere maximale plantairflexie dan in 

de unpowered conditie.  Dit is zowel merkbaar in de gewenning als in de eerste en laatste 

blok van de inspanningsproef. Verder zien we dat de dorsiflexie toeneemt bij de 

inspanningsproef t.o.v. de gewenning. Er zijn ook schijnbare verschillen op te merken vlak na 

het hielcontact, respectievelijk op 5% van de schrededuur. Dit werd verder statistisch 

geanalyseerd.  

Hieruit kan er besloten worden dat de voet meer in plantairflexie is tijdens de powered 

conditie dan tijdens de unpowered conditie. Dit geldt voor de drie fasen van de test. 

De maximale plantairflexie in de conditie powered is significant hoger dan bij unpowered. 

Dit geldt voor de drie fasen van de test. 

Er is een trend tot een significant verschil tijdens de gewenning. De maximale dorsiflexie 

tijdens unpowered is hoger dan powered tijdens de gewenning. Er is een significant hogere 

maximale dorsiflexie bij unpowered dan bij powered tijdens de eerste blok. Er is geen 

significant verschil in de maximale dorsiflexie tussen powered en unpowered in de laatste 

blok van de inspanning. 

Tabel 11: Gemiddelde enkelhoek overheen de volledige schrede (°) 

 POW UNP t p 

Gewenning 5,47 ± 4,18 1,53 ± 4,36 4,95 0,001* 

Eerste blok 3,08 ± 4,63 -4,39 ± 6,63 5,10 0,001* 

Laatste Blok -0,37 ± 3,89 -5,47 ± 5,70 3,76 0,004* 

N = 10 ; *Significant als p<0,05 

Tabel 12: Maximale plantairflexie (°) 

 POW UNP t p 

Gewenning 30,66 ± 5,49 19,32 ± 8,02 6,01 <0,001* 

Eerste blok 31,90 ± 7,34 19,26 ± 10,76 5,30 <0,001* 

Laatste Blok 28,48 ± 6,62 17,48 ± 8,79 6,32 <0,001* 

N = 10 ; *Significant als p<0,05 

Tabel 13: Maximale dorsiflexie (°) 

 POW UNP t p 

Gewenning -8,48 ± 5,10 -10,13 ± 5,27 2,015 0,075** 

Eerste blok -13,02 ± 4,18 -15,57 ± 4,82 2,432 0,038* 

Laatste Blok -15,79 ± 4,15 -16,20 ± 4,16 0,255 0,804 

N = 10 ; *Significant als p<0,05 ; ** Trend tot significantie als 0.05<p<0.1 

 

Tabel 14: Enkelhoek op 5% van de schrededuur (°) 

 POW UNP t p 

Gewenning 5,70 ± 3,49 5,14 ± 5,10 0,49 0,639 

Eerste blok -0,92 ± 4,38 -5,48 ± 5,92 3,32 0,009* 

Laatste Blok -4,05 ± 4,70 -6,41 ± 5,49 1,69 0,125 

N = 10 ; *Significant als p<0,05 ; ** Trend tot significantie als 0.05<p<0.1 
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De enkelhoek vlak na hielcontact (5% schrededuur) werd bekeken omdat o.b.v. de grafiek er 

een mogelijk verschil op te merken was tussen POW en UNP in deze fase van de 

schrededuur. Er is enkel een significant verschil op te merken tussen de powered en 

unpowered conditie in de eerste blok van de inspanningsproef. Hierbij is de plantairflexie in 

de powered conditie significant groter dan in de unpowered conditie. 

In tabel 15 wordt er gekeken of er een verschil is in gemiddelde enkelhoek tussen de drie 

fasen van de test. Hiervoor werden de waarden voor gemiddelde enkelhoek uit tabel 11 met 

elkaar vergeleken. 

Bij zowel powered als unpowered zien we dezelfde verschillen overheen de drie fasen van 

de test. Plantairflexie zal significant afnemen van gewenning naar eerste blok. Plantairflexie 

zal eveneens significant afnemen van eerste blok naar laatste blok. Er kan dus besloten 

worden dat zowel bij powered als unpowered de plantairflexie zal afnemen als de belasting 

toeneemt door het verhogen van de hellingsgraad en/of door het verhogen van de externe 

belasting. 

2.4 Enkelhoeksnelheid 

Er werd gekeken naar het verloop van de enkelhoeksnelheid voor de conditie powered 

(POW) en unpowered (UNP) tijdens de drie fasen van de test (gewenning, eerste blok en 

laatste blok inspanningsproef) 

In figuur 12 merk je dat de enkelhoeksnelheid in de conditie powered vrij gelijkaardig 

verloopt als in de conditie unpowered bij elke fase van de test. Statistiek werd toegepast 

voor de enkelhoeksnelheid op maximum, minimum en 3% schrededuur. Zo werd er gekeken 

naar verschillen tussen powered en unpowered. 

Tabel 15: Verschil tussen de 3 fasen van de test voor gemiddelde enkelhoek (°) 

Vergelijking tussen de fasen POW  

F= 43,99 ; p<0,001* 

UNP   

F= 60,070 ; p<0,001* 

Gewenning Eerste blok 0,003* <0,001* 

Eerste blok Laatste blok <0,001* 0,088** 

Gewenning  Laatste blok <0,001* <0,001* 

N= 10 ; *Significant als p <0,05 ; **trend tot significantie als 0,05<p<0,01 
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Figuur 12: Verloop van de enkelhoeksnelheid (rad s
-1

)  voor POW en UNP 

overheen de 3 fasen van de test. 
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De maximale enkelhoeksnelheid in de powered conditie is significant hoger dan die in de 

unpowered conditie tijdens de gewenning. Er is geen significant verschil in 

enkelhoeksnelheid tussen de powered en unpowered conditie tijdens de eerste blok. Er is 

een trend tot een significant hogere enkelhoeksnelheid in de powered conditie t.o.v. de 

unpowered conditie tijdens de laatste blok. 

Er is geen significant verschil in minimale enkelhoeksnelheid tussen de powered en 

unpowered conditie tijdens de eerste en laatste blok van de inspanningsproef. Er is een 

trend tot een significant hogere minimale enkelhoeksnelheid in de powered conditie t.o.v. 

de unpowered conditie tijdens de gewenning. 

De enkelhoeksnelheid op 3% van de schrededuur is niet significant verschillend tussen de 

powered en unpowered conditie overheen de drie fasen. 

2.5 Rotatiemoment en vermogen van het exoskelet 

De waarden voor rotatiemoment en vermogen zijn bepaald o.b.v. kracht geleverd door het 

exoskelet. Deze waarden werden enkel bepaald in de powered conditie.  

Er is gekeken naar het rotatiemoment en vermogen geleverd door het exoskelet overheen 

de drie fasen van de test (gewenning, eerste en laatste blok inspanningsproef). Figuur 13 en 

14 geven een beeld van het gemiddelde rotatiemoment of vermogen voor de proefpersonen 

met correcte loadcell data (zie methode). 

 

Tabel 16: Maximale enkelhoeksnelheid (rad s
-1

) 

 POW UNP t p 

Gewenning 6,37 ± 0,65 5,22 ± 0,81 3,74 0,005* 

Eerste blok 6,11 ± 0,65 5,52 ± 1,26 1,36 0,21 

Laatste Blok 6,62 ± 0,92 5,80 ± 0,72 2,07 0,069** 

N = 10 ; *Significant als p<0,05 ; **Trend tot significantie als 0,5<p<0,1 

Tabel 17: Minimale enkelhoeksnelheid (rad s
-1

) 

 POW UNP t p 

Gewenning -2,69 ± 0,51 -2,44 ± 0,56 -2,03 0,073** 

Eerste blok -2,58 ± 0,50 -2,98 ± 1,08 1,22 0,254 

Laatste Blok -2,80 ± 0,48 -2,86 ± 0,54 0,32 0,756 

N = 10 ; *Significant als p<0,05; **Trend tot significantie als 0,5<p<0,1 

Tabel 18: Enkelhoeksnelheid op 3% schrededuur (rad s
-1

) 

 POW UNP t p 

Gewenning 2,13 ± 0,90 2,29 ± 0,80 -0,40 0,70 

Eerste blok 0,070 ± 0,51 0,28 ± 0,87 -0,92 0,38 

Laatste Blok -0,48 ± 0,90 0,086 ± 0,61 -1,80 0,11 

N = 10 ; *Significant als p<0,05; **Trend tot significantie als 0,5<p<0,1 



 

 

46 

Resultaten 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 bevat de gemiddelde waarden voor rotatiemoment en vermogen over een 

volledige schrededuur. Deze gemiddelden werden bepaald o.b.v. zowel negatieve als 

positieve waarden. 
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Figuur 13: Gemiddelde rotatiemoment van het exoskelet overheen de 3 fasen van de test.  

GE= gewenning, BLB= eerste blok, BLE= laatste blok 

Figuur 14: Gemiddelde vermogen van het exoskelet overheen de 3 fasen van de test.  

GE= gewenning, BLB= eerste blok, BLE= laatste blok 
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Er is geen significant verschil in gemiddeld rotatiemoment geleverd door het exoskelet 

overheen de drie fasen van de test. 

Er is een significant verschil in gemiddeld vermogen geleverd door het exoskelet overheen 

de drie fasen van de test. De drie fasen werden verder onderling vergeleken. 

Gemiddeld vermogen in eerste blok is significant hoger dan gewenning (p= 0,024). Het 

gemiddeld vermogen is 47% toegenomen van de gewenning naar de eerste blok. 

Gemiddeld vermogen in laatste blok is significant hoger dan gewenning( p= 0,033). Het 

gemiddeld vermogen is 38% toegenomen van de gewenning naar de laatste blok. 

Vermogen in eerste blok is significant hoger dan laatste blok. (p= 0,048). Het gemiddeld 

vermogen is 15% afgenomen van de eerste naar de laatste blok. 

Er is een significant verschil in maximaal rotatiemoment geleverd door het exoskelet 

overheen de drie fasen. Deze drie fasen werden onderling verder vergeleken: 

Er is een trend tot een significant verschil in rotatiemoment tussen de gewenning en de 

eerste blok ( p= 0,069). De eerste blok heeft een hoger rotatiemoment dan de gewenning. 

Er is een significant verschil tussen de gewenning en de laatste blok (p=0,032). De laatste 

blok heeft een significant hoger rotatiemoment dan de gewenning. 

Er is geen significant verschil tussen de eerste en laatste blok (p= 0,260). 

Er is geen significant verschil in het maximaal vermogen geleverd door het exoskelet 

overheen de drie fasen van de test. 

 

Tabel 19: Gemiddeld rotatiemoment (Nm kg
-1

)  en vermogen (W kg
-1

) exoskelet  

 Gewenning  

(n = 8) 

Eerste blok 

(n=7) 

Laatste blok 

(n = 7) 

F p 

Rotatiemoment 0,097 ± 0,049 0,14 ± 0,062 0,13 ± 0,040 2,60 0,116 

Vermogen 0,097 ± 0,037 0,18 ± 0,066 0,15 ± 0,041 8,32 0,005* 

*Significant als p <0,05 

Tabel 20: Maximale rotatiemoment (Nm kg
-1

) en vermogen (W kg
-1

) exoskelet 

 Gewenning  

(n = 8) 

Eerste blok 

(n=7) 

Laatste blok 

(n = 7) 

F p 

Rotatiemoment 0,37 ± 0,15 0,53 ± 0,18 0,57 ± 0,15 5,93 P= 0,016* 

Vermogen 1,57 ± 0,65 1,94 ± 0,75 1,96 ± 0,54 1,58 P = 0,25 

*Significant als p <0,05 
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Discussie 

De invloed van een plantairflexie assisterend exoskelet bij een maximale inspanningsproef 

werd onderzocht. Hierbij werd er een antwoord gezocht op drie onderzoeksvragen:  (1) 

Zullen proefpersonen een maximale inspanning kunnen leveren zowel met actief als passief 

exoskelet? (2) Zullen proefpersonen hun maximale prestatie verbeteren door te wandelen 

met een actief exoskelet? M.a.w. zullen ze meer blokken kunnen wandelen en de inspanning 

stoppen aan een hogere externe belasting? (3) Zal het energieverbruik tijdens de 

inspanningsproef lager liggen wanneer gewandeld wordt met actief exoskelet in vergelijking 

met passief exoskelet? 

(1) Uit tabel 3 blijkt dat de proefpersonen dezelfde maximale waarden bereiken voor �� ��, 

energieverbruik, lactaat en hartfrequentie zowel tijdens het wandelen met een actief 

exoskelet als met een passief exoskelet. Deze waarden zijn eveneens vergelijkbaar met de 

maximale waarden die werden teruggevonden in de studie van Klimek en Klimek (2007). 

Daar  werden  twintig vrouwen aan een maximale wandeltest onderworpen. Dit waren 

ongetrainde studenten tussen 20 en 23 jaar. De vrouwen bereikten een �� ��  van 42,6 ± 3,15 

ml min
-1

 kg
-1

 , hartfrequentie van 189 ± 4 slagen min
-1

 en lactaat van 10,39 ± 3,68 mmol l
-1

.  

Deze studie toont aan dat de wandeltest die in ons onderzoek gebruikt wordt een 

betrouwbare en valide test is voor de bepaling van de �� �����.  

Een inspanning op het niveau van de �� �����  wordt beschouwd als een maximale 

inspanning. Vanuit een conservatief standpunt wordt zuurstofverbruik beschouwd als de 

voornaamste beperkende factor bij maximale inspanning (Basset & Howley, 2000). In vele 

studies wordt daarom pas van een �� ����� gesproken wanneer er een plateau in de 

�� ��curve wordt teruggevonden. Wanneer er geen plateau bereikt wordt, wordt er 

gesproken van een �� ��piek in plaats van een �� ������. Ook in dit onderzoek kon er niet 

altijd een plateau gevonden worden in de �� ��curve. In de literatuurstudie werden al een 

aantal criteria vermeld voor een maximale inspanning. De criteria voor �� ������uit de 

review van Howley et al. (1995) zullen hier gehanteerd worden om de intensiteit van de 

inspanning in te schatten. Maximale hartfrequentie moet een waarde hebben van (220-

leeftijd ) ± 10 slagen min
-1

. De maximale hartfrequentie voor powered (190,20 ±  5,84 slagen 
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min
-1

 ) en unpowered (191,00 ± 6,26 slagen min
-1

) voldoen aan dit criterium. De maximale 

lactaat moet een waarde hebben van minstens 8mmol l
-1

. Zowel bij powered (7,72 ± 1,97 

mmol l
-1

) als unpowered (8,18 ± 2,00 mmol l
-1

) ligt 8mmol l
-1

 binnen één standaardafwijking 

van het gemiddelde. De inspanning werd door de proefpersonen als zeer zwaar beoordeeld, 

er werd gemiddeld een score van meer dan 18,5 gegeven op de Borg-schaal. Om deze 

redenen kan er besloten worden dat er een maximale inspanning geleverd werd in beide 

condities van de inspanningsproef.  

(2) Uit tabel 4 blijkt dat de externe belasting  op het niveau van de maximale inspanning in 

de twee condities verschillend was van elkaar. In de conditie powered ( 30,27 kg ± 3,64 kg) 

waren de proefpersonen in staat om met meer gewicht te wandelen dan in de conditie 

unpowered (22,99 ± 3,91 kg).  De proefpersonen wandelden eveneens meer blokken in de 

conditie powered (9,80 ± 1,48) in vergelijking met de conditie unpowered (7,70 ± 1,34) . Er 

kan gesteld worden dat de maximale prestatie verbeterde door het wandelen met exoskelet. 

Is die betere prestatie met het actief exoskelet te verklaren doordat proefpersonen denken 

dat ze verder kunnen gaan?  Het experiment was niet blind en proefpersonen wisten 

wanneer het exoskelet hen assisteerde en wanneer niet. Ze konden hun aantal gewandelde 

blokken tellen en inschatten hoe goed hun prestatie in elke conditie was. Het was dus 

mogelijk dat proefpersonen tijdens de powered conditie beter hun best deden om hun 

prestatie te verbeteren. Toch vermoeden we dat dit de resultaten niet sterk vertekend heeft 

vanwege twee voorname redenen. De volgorde van de condities werd random bepaald. 

Sommige proefpersonen mochten eerst wandelen met assistentie van het exoskelet, terwijl 

anderen eerst wandelden zonder assistentie van het exoskelet.. Onafhankelijk van de 

volgorde van de condities werd er door alle proefpersonen een betere prestatie neergezet in 

de conditie powered. De belangrijkste reden duidt echter op het verschil in energieverbruik 

tussen de twee condities. Dit is tevens het antwoord op de derde onderzoeksvraag. 

(3)Tijdens de inspanningstest werd een gemiddelde absolute energiereductie in de powered 

t.o.v. unpowered conditie van  % 1 W kg
-1

 vastgesteld, de relatieve energiereductie bedroeg 

% 9% (tabel 6). We vermoeden dat een deel van het positief mechanisch vermogen van het 

enkelgewricht geleverd wordt door het exoskelet. Op deze manier werd een deel van de 

spierwerking overgenomen en kon er energie gespaard worden waardoor de inspanning 
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langer kon worden volgehouden. Dit vermoeden is gebaseerd op gelijkaardige studies over 

de invloed van het exoskelet op het energieverbruik tijdens wandelen (Sawicki & Ferris 2008; 

Sawicki & Ferris 2009) 

De waarden van de relatieve en absolute reductie zijn vergelijkbaar met deze uit de studies 

van Sawicki en Ferris (2008, 2009). In deze studies werd het exoskelet wel neuraal gestuurd 

en niet o.b.v. footswitches zoals bij ons. Zij vonden een relatieve en absolute energiereductie 

van de powered t.o.v. de unpowered conditie van respectievelijk  % 10 % en %1 W kg
-1

 bij 

een hellingsgraad van 15%. In de studie van Norris et al. (2007), waar de timing van het 

exoskelet beter aansluit bij ons onderzoek maar waar er niet op een helling gewandeld 

werd, lag de relatieve reductie iets lager (% 8%).  Deze studie toonde eveneens aan dat de 

voorkeurswandelsnelheid met %7% stijgt wanneer er wordt gewandeld met een actief 

exoskelet. De waarden voor energiereductie van de besproken studies, zijn allen waarden 

voor inspanningen aan een submaximale intensiteit. 

Zal de mate van energiereductie veranderen naarmate de externe belasting toeneemt? Er is 

een stijging van 0,96±0,27 W kg
-1

 aan begin van de inspanningsproef naar 1,12±0,29 W kg
-1

 

aan het einde van de inspanningsproef. Statistisch gezien is dit verschil echter niet 

significant.  De standaarddeviaties zijn dan ook groot. Een gebrek aan power van de test kan 

eveneens aan de basis liggen en het aantal proefpersonen opvoeren zou mogelijks een 

oplossing kunnen zijn. De waarden van de relatieve energiereductie waren onafhankelijk van 

de opgelegde belasting. Een energiereductie van 9,42 ± 2,44 % werd aan het begin van de 

inspanningsproef opgemeten, op het einde van de inspanningsproef bedroeg deze reductie 

nog steeds 9,04 ±2,32 %. Het is echter onmogelijk de energiereductie bij maximale 

intensiteit te berekenen aangezien een inspanning aan dezelfde maximale belasting als bij 

powered niet bereikt werd in de unpowered conditie. De laatste inspanningsblok van de 

conditie unpowered is de limiterende factor bij de berekening van de energiereductie. Toch 

kan er door extrapolatie van de resultaten vermoed worden dat het exoskelet nog steeds 

voor een vermindering van het energieverbruik zorgt bij maximale inspanning. Er is namelijk 

nog geen trend op te merken die er op wijst dat het exoskelet niet meer efficiënt is bij 

toenemende intensiteit. In tabel 20 zien we dat het maximaal vermogen in de laatste blok 

(1,96 ±0,54 W kg
-1

) een klein beetje hoger is dan in de eerste blok (1,94 ± 0,75 W kg
-1

) . Dit 

verschil is echter niet significant. Uit de studie van Simpson et al. (2011) blijkt dat de 
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spieractiviteit van de plantairflexoren toeneemt naarmate de externe belasting toeneemt. 

Daardoor zou het exoskelet misschien nog meer spieractiviteit kunnen overnemen waardoor 

er zelfs een hogere absolute energiereductie kan vermoed worden bij powered t.o.v. 

unpowered. Maar aangezien de metabole kost van wandelen met een externe last ook zal 

toenemen, vermoeden we dat de relatieve energiereductie van het wandelen met een 

exoskelet bij een toenemende externe belasting zal gelijk blijven. 

Waarden kunnen tevens niet vergeleken worden met andere waarden uit de literatuur 

aangezien dit soort onderzoek nog niet eerder gevoerd is. Er kan dus gesteld worden dat 

wandelen met assistentie van een exoskelet een metabool voordeel oplevert waardoor een 

maximale inspanning aan een hogere externe belasting kan bereikt worden als wanneer men 

niet geassisteerd wordt door een exoskelet. 

Er zijn enkele factoren die invloed kunnen hebben op de interpretatie van het 

energieverbruik. Zo toont onderzoek aan dat wandelen met een lagere stapfrequentie kan 

leiden tot lager energieverbruik (Bertram et al., 2001). Uit tabel 9 blijkt dat stapfrequentie in 

de conditie powered significant lager is dan in de conditie unpowered tijdens de gewenning 

en de eerste blok van de inspanningsproef. Aangezien de wandelsnelheid constant was, kan 

eveneens gezegd worden dat de staplengte in de conditie powered significant groter was 

dan in de conditie unpowered. Dit is tegenstrijdig met resultaten van Sawicki et al. (2009) 

waar er geen significant verschil in staplengte tussen powered en unpowered gevonden 

werd. Er werd geen vaste staplengte opgelegd aan onze proefpersonen en uit de studie van 

Bertram et al. (2001) blijkt ook dat er van nature gewandeld zal worden aan de meest 

energie-efficiënte staplengte. Er kan vanuit gegaan worden dat de proefpersonen afhankelijk 

van de conditie met de meest energie-efficiënte staplengte hebben gewandeld. De kleine 

toename in staplengte in de powered conditie zal te verklaren zijn door een grotere push-off 

zoals te merken in figuur 11. We vermoeden dat de toename in staplengte geen significante 

verklaring is voor de lagere metabole kost van powered t.o.v. unpowered.  

Daarnaast is het mogelijk dat de dorsiflexoren van de enkel zoals de M. tibialis anterior een 

verhoogde activiteit vertonen in de conditie powered. De verhoging is dan het gevolg van de 

stabiliserende werking die door deze spieren wordt uitgevoerd. In de studie van Sawicki en 

Ferris (2008) wordt de activiteit van de M. tibialis anterior (TA) weergegeven. Hieruit blijkt 
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dat in het begin van de gewenning de proefpersonen een hoge coactivering vertoonden van 

de TA. Na drie sessies van 30 minuten was er echter geen coactivering mee. In ons 

onderzoek was de duur van de gewenning beduidend korter en werd de activiteit van deze 

dorsiflexor niet in kaart gebracht. Hoewel bij Sawicki en Ferris het exoskelet neuraal 

gestuurd werd en in ons onderzoek het exoskelet gestuurd werd door footswitches is het 

mogelijk dat ook bij ons er een effectieve verandering van spierwerking was t.g.v. assistentie 

van het exoskelet. Het is aangeraden om dit in verder onderzoek wel te doen aangezien 

extra spierwerking zorgt voor een stijging in energieverbruik.  

In tegenstelling tot de energiereductie tijdens de inspanningsproef was het energieverbruik 

tijdens de gewenning gelijk in beide condities. Er werd verwacht dat bij het einde van de 

gewenning de proefpersonen economischer konden wandelen met exoskelet waardoor het 

metabool energieverbruik lager zou liggen in de conditie powered dan in de conditie 

unpowered. Hiervoor zijn er verschillende mogelijke verklaringen.  

Er zou gesteld kunnen worden dat 22 minuten gewenning niet voldoende is om te wennen 

aan het exoskelet. Zo wordt er in de studie van Sawicki en Ferris (2008) gebruik gemaakt van 

drie maal 30 minuten gewenning. Waarbij de relatieve energiereductie van de 

proefpersonen tijdens het wandelen met een actief exoskelet daalde van -7% naar 10%.  

Belangrijke opmerking hierbij is dat in deze studie gebruik gemaakt werd van een exoskelet 

dat neuraal gestuurd werd door de activiteit van de M. Soleus terwijl het exoskelet in ons 

onderzoek gestuurd werd met behulp van footswitches. In de studie van Norris et al. (2007) 

wordt er een gelijkaardige timing gebruikt om het exoskelet te activeren. De gewenning is 

hier eveneens korter dan in de studie van Sawicki en Ferris (2008) en de resultaten van dit 

onderzoek wijzen op een daling in energieverbruik van 13% t.o.v. unpowered wandelen. 

Uit eerder onderzoek aan de UGent is eveneens gebleken dat een gewenning van 22 

minuten dient te volstaan om tot een reductie in energieverbruik te komen. Daarnaast is het 

zo dat het energieverbruik van de proefpersonen tijdens de eerste blok van de 

inspanningsproef significant lager ligt in de conditie powered in vergelijking met de conditie 

unpowered. Dit wijst op het feit dat de proefpersonen toch energetisch voordeel kunnen 

halen uit het assisterend exoskelet na 22 minuten gewenning, wanneer bergop gewandeld 

moet worden op een helling van 12%. 
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De vraag voor zowel metabole als mechanische energie zal toenemen wanneer er bergop 

gewandeld wordt in vergelijking met wandelen op een vlakke ondergrond (Sawicki en Ferris, 

2009). Wanneer de helling toeneemt van 0% naar 15% zal het piek extensormoment in het 

enkel-, knie- en heupgewricht toenemen met 18%, 45% en 50% (Lay et al., 2006). Er zal 

eveneens een belangrijke herverdeling van mechanisch arbeid in het spier-peescomplex van 

het enkelgewricht optreden. Zo zal het aandeel van de actieve spierwerking ter hoogte van 

het enkelgewricht toenemen van 47% naar 66%. Desondanks zal nog steeds meer dan 30% 

van het positief mechanisch arbeid van de enkel te danken zijn aan passieve elastische 

energie van de Achillespees (Sawicki en Ferris, 2009).  

Er werd gekeken of het exoskelet een verschillend vermogen leverde tijdens de gewenning 

dan bij de inspanningsproef. Het piekvermogen in ons onderzoek  bedroeg 1,94±0,75 W kg
-1

 

in de eerste blok en 1,57±0,65 W kg
-1

 in de gewenning, wat hoger is dan het piekvermogen 

van het exoskelet uit het onderzoek van Sawicki en Ferris (2009) (1,3 W kg
-1

 op helling van 

15% en 1,1 W kg
-1

 op vlakke ondergrond ) Het gemiddelde vermogen van het exoskelet is 

echter lager in ons onderzoek ( 0,18 ± 0,066 W kg
-1

 in eerste blok en 0,097 ± 0,037 W kg
-1

 in 

gewenning) dan in dat van Sawicki en Ferris (2009) (0,37 + 0,03 W kg
-1

  op helling van  15% 

en 0,23  +0,02 W kg
-1

 op vlakke ondergrond). Sawicki en Ferris vonden een 61% toename in 

het gemiddelde vermogen van vlak naar een helling van 15%. Wij vinden een 86% toename 

van gewenning (vlak) naar eerste blok (12%). Dit wijst erop dat naarmate de belasting 

toenam er een groter vermogen geleverd werd door het exoskelet wat kan verklaren 

waarom er pas vanaf de eerste inspanningsblok een energiereductie zichtbaar is in de 

conditie powered.  

Daarnaast kan het zijn dat de proefpersonen hun wandelpatroon aanpasten om zo meer 

energetisch voordeel te halen uit het exoskelet tijdens het wandelen op een helling in 

vergelijking met vlak wandelen. Uit tabel 11 blijkt dat zowel in de gewenning als in de eerste 

en laatste blok van de inspanningsproef het enkelgewricht meer in plantairflexie is tijdens de 

powered conditie dan tijdens de unpowered conditie. Uit tabel 15 merken we dat zowel bij 

powered als unpowered de plantairflexie significant afneemt van de gewenning naar de 

eerste en laatste blok van de inspanningsproef. Een logische verklaring voor de lagere 

plantairflexie tijdens de inspanningsproef lijkt de hogere hellingsgraad en de hogere externe 

belasting waarmee gewandeld werd. Wanneer er gewandeld wordt met een externe last zal 
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het lichaamszwaartepunt lager worden gehouden. De bewegingsgraden in de knie en de 

pelvisrotatie zullen significant afnemen bij toenemend gewicht. Een toename in steunfase 

doorheen de verschillende inspanningsblokken ondersteunt eveneens deze 

energiebesparende strategie. (Birrell & Haslam,  2009) 

Het is dus nog niet helemaal duidelijk waarom er geen energiereductie tijdens de gewenning 

merkbaar was. Het doel van dit onderzoek was echter voornamelijk na te gaan in welke 

mate het exoskelet voor energiereductie kan zorgen tijdens een maximale inspanningsproef. 

Aan de hand van de resultaten en de reeds gevoerde discussie kan er gesteld worden dat het 

exoskelet het mogelijk maakt om te wandelen aan een hogere externe belasting tijdens een 

maximale inspanning. Dit vanwege een aanhoudende reductie in energieverbruik tijdens de 

inspanningstest. 

Suggesties voor toekomstig onderzoek zijn reeds gedeeltelijk aangehaald. Toch zijn er nog 

enkele aanpassingen die kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit van dit onderzoek te 

verbeteren. Zo werd er in dit onderzoek tussen elke inspanningsblok een bloedstaal 

afgenomen. Omdat dit niet steeds vlot verliep werd er soms twee minuten in plaats van één 

minuut gerust. Hierdoor konden de proefpersonen meer recupereren en mogelijks de 

inspanning langer volhouden. Het is aangeraden om in de toekomst slechts twee bloedstalen 

af te nemen wanneer er geen aërobe en anaërobe drempelbepaling dient te gebeuren. Een 

bloedstaal voor het begin van de inspanningsproef en op het einde van de inspanningsproef 

moet voldoende zijn om na te gaan of proefpersonen een maximale inspanning hebben 

geleverd. De recuperatietijd kan zo beperkt worden tot 30 seconden, dit zou net moeten 

volstaan om het voorziene gewicht aan de gewichtsvest toe te voegen. Om verder enkele 

hypothesen op het vlak van kinematica kracht bij te zetten zou een volledige 

biomechanische analyse van het onderbeen een meerwaarde bieden tijdens de interpretatie 

van de resultaten. Zo kan er gekeken worden of er kinematische veranderingen te zien zijn in 

het enkel-, knie- en heupgewricht.  Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van de 

spieractiviteit van de onderbenen via elektromyografie. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van een exoskelet die de heupflexoren ondersteunt kan 

vermoedelijk voor een nog grotere energiereductie zorgen tijdens het wandelen op een 

helling en met een externe last. Zo zal het aandeel in vermogen van de heupflexoren 
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toenemen bij stijgende hellingsgraad. (Sawicki & Ferris. 2009) Toekomstig onderzoek naar de 

ontwikkeling van exoskeletten zal zich verder richten op technologieën om krachtbronnen, 

aandrijvers en transmissies licht en efficiënt te maken (Ferris et al., 2007). Een licht en 

draagbaar exoskelet kan van belang zijn in de medische sector, waar het exoskelet kan 

ingezet worden tijdens de revalidatie van patiënten. Daarnaast is er grote interesse uit 

militaire hoek. Hier kan het exoskelet de gewichtsdragende eigenschappen van een gezond 

persoon zoals een soldaat verbeteren. (Dollar & Herr, 2008) Het exoskelet kan ook dienen als 

instrument voor onderzoek in andere vakgebieden zoals de fysiologie. Het is duidelijk dat de 

mogelijkheden zeer uitgebreid zijn. Verder onderzoek tot verbetering en toepasbaarheid van 

het exoskelet zal voordelen opleveren in uiteenlopende vakgebieden en kan leiden tot een 

goede integratie van het exoskelet in het dagdagelijkse leven van specifieke doelgroepen. 

Uit ons onderzoek kan er besloten worden dat een plantairflexie assisterend exoskelet kan 

helpen om een maximale inspanning te leveren aan een hogere externe belasting dan 

wanneer er gewandeld wordt zonder dit exoskelet. Naarmate de externe belasting toeneemt 

zal het wandelen met assistentie van het exoskelet een constante relatieve energiereductie 

opleveren van�% 9% t.o.v. wandelen zonder assistentie van dit exoskelet. 
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Bijlagen 

Bijlage1: Informed Consent 

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 
 

Als u besluit aan deze studie deel te nemen is het van belang dat u de onderstaande informatie goed 

begrijpt. Indien deze informatiebrochure woorden bevat die u niet begrijpt, zijn wij uiteraard graag 

bereid deze voor u te verklaren. 

1 Titel van de studie: 

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK NAAR DE SPIERWERKING VAN HET ONDERSTE LIDMAAT BIJ 

LOCOMOTIE MET BEHULP VAN EEN AANGEDREVEN EXOSKELET. 

2 Doel van de studie: 

Het onderzoek beoogt het bekomen van een beter inzicht in de rol van de spieren van het onderste 

lidmaat bij wandelen en het al dan niet volhouden van een inspanning. Hierbij zal gebruik gemaakt 

worden van een exoskelet met pneumatische spieren en het toevoegen van gewichten rond het 

bovenlichaam om de spierwerking te manipuleren.  

3 Beschrijving van de studie: 

Tijdens het onderzoek zal u met 2 pneumatisch aangedreven enkel-voet-exoskeletten  

(=orthese of een soort kunststof schelp rond het onderbeen) wandelen op een loopband. Tijdens de 

verschillende testmomenten zal u gevraagd worden om zowel met een passief  

(waarbij de pneumatische spieren niet actief zijn) als met een actief exoskelet te wandelen (waarbij 

de pneumatische spieren wel actief zijn tijdens de wandelbeweging).  

Er wordt verwacht dat u 4 maal aanwezig bent op vooraf afgesproken data. De duur van de testen 

bedraagt ongeveer 2u voor de eerste 2 testen (1A en 1B) en ongeveer 3u voor de laatste 2 testen (2A 

en 2B).   

In een eerste fase zal u gevraagd worden een maximale inspanningstest af te leggen waarbij de 

weerstand opgedreven wordt door middel van gewichten rond het bovenlichaam. Na een 

opwarming zal u gevraagd worden om te wandelen op een loopband met een hellingsgraad van 12%. 

Elke 3 minuten zal er een bepaalde hoeveelheid gewicht toegevoegd worden rond het bovenlichaam 

door middel van een gewichtsvest. Dit protocol wordt verder gezet tot men de weerstand niet meer 

op een normale manier kan overwinnen. Deze test zal op 2 verschillende dagen uitgevoerd worden 

waarbij eens met een passief (1A) en eens met een actief (1B) exoskelet zal gewandeld worden.  

 



 

 

60 

Bijlage1 

Op basis van de testen 1A en 1B zal de belasting bepaald worden die nodig is om aan 90% van de 

lactaatdrempel te wandelen. In een volgende testfase zal u gevraagd worden om gedurende blokken 

van 10 minuten te wandelen aan deze belasting. Opnieuw zal dit op 2 verschillende testdagen 

gebeuren voor enerzijds een passief (2A) en anderzijds een actief exoskelet (2B).  

4 Toelatingsvoorwaarden 

U mag aan de studie deelnemen indien u  

-  geen hart en vaatziekten heeft 

-  momenteel geen ernstig letsel heeft 

-  geen andere aandoeningen heeft die tegenaangewezen zijn voor sportbeoefening 

 

Indien u twijfelt of u aan deze criteria beantwoordt kan u contact opnemen met  

Dr. Lander Vanhee tel: 09 264 63 37.  

 

5 Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de 

onderzoeker en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt. De testen zullen behoorlijk intensief 

zijn maar er wordt van de deelnemers verwacht dat zij bij elke test zich zo goed mogelijk inspannen. 

De testen hebben geen waarde indien u zich als deelnemer niet volledig inzet. Wees er u dus van 

bewust dat, indien u instemt met deze testen, u er zich toe verbindt om de testen zo goed mogelijk 

uit te voeren.  

Verder is het uitermate belangrijk dat voor elke testsessie: 

- Niet zwaar gegeten wordt in de uren voorafgaande aan de test (lichte broodmaaltijd kan wel, 

met minstens 1u pauze voorafgaande aan de testen). 

- Geen overmatig alcohol- of drugsgebruik is toegestaan in de dagen voorafgaand aan de 

testsessies.  

- U voldoende uitgerust aan de test begint (geen zware sportbeoefening de dag voordien en 

voldoende slaap de nacht voorafgaand aan de testen).  

- U geen medicatie neemt gedurende de volledige testperiode. 

 

6 Deelname en beëindiging: 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. Indien u zou studeren aan de faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen laten we u bij deze ook weten dat deelname of niet-

deelname geen positieve of negatieve invloed kan hebben op uw studiepunten. 

Deelname aan deze studie brengt voor u geen onmiddellijk therapeutisch voordeel. Uw deelname in 

de studie kan helpen om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen. U kan weigeren om deel 

te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u 
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hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw 

verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de behandelende arts. 

Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw belang 

is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze informatiebrief 

beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet respecteert. Als u 

deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  

7 Procedures en risico’s: 

Tijdens de proeven worden volgende metingen verricht: meting elektrische spieractiviteit door 

middel van klevende elektroden, hartslag registratie, registratie van zuurstofverbruik via 

mondmasker, high speed video opname, automatische bewegingsregistratie, meting van het 

melkzuurgehalte door middel van bloed prikken in de vinger, registratie van voetcontacten door 

middel van schakelaars in de zolen. 

8 Risico’s en voordelen: 

De risico’s zijn de gewone ongemakken na het leveren van sportinspanningen: spierpijn, 

vermoeidheid…. U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende 

risico’s of nadelen van deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen 

die een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, 

zult u daarvan op de hoogte worden gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel 

ondervinden, zal u een gepaste behandeling krijgen. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden 

aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan 

klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te 

beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

9 Kosten en vergoeding: 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor u. Omdat we er ons van bewust 

zijn dat deelname aan deze studie een grote inspanning vereist ontvangt u een vergoeding van 60 

euro indien u aan de 4 testsessie deelneemt.  

10 Vertrouwelijkheid: 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 

augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de 

verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 
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Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de 

bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw medische dossiers om de procedures van 

de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel 

binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, 

na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke  gegevens tijdens deze 

studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens nog terug koppelen naar uw 

persoonlijk dossier). Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. 

Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 

blijven. . 

11 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade 

en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten 

met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 

mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

12 Contactpersoon: 

Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over de studie 

of over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met 

Dr. Lander Vanhee tel: 09 264 63 37. 
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Toestemmingsformulier 

 

Hierbij bevestig ik, ondergetekende, dat ik toestemming geef voor deelname aan het hierboven 

genoemde onderzoek. In verband hiermee verklaar ik het volgende: 

- Ik heb het bijbehorende informatieformulier (4 pagina’s) ontvangen en gelezen.  

- Ik ben gedetailleerd geïnformeerd over het doel, de aard en de procedures van het onderzoek. 

- Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname aan het onderzoek te beslissen. 

- Ik heb deze beslissing uit vrije wil genomen. 

- Ik ben op de hoogte dat ik op elk ogenblik de deelname aan deze studie kan stopzetten en dit voor mij 

geen verdere gevolgen heeft. 

 

Schrijf hier ‘Voor akkoord’ en zet uw handtekening met datum 

 

 

 

Naam: 

Adres: 

 

Geboortedatum: 

 

Telefoon (GSM): 

 

Email: 

 

 

 

Voor vragen, problemen en/of meer uitleg kan u steeds terecht bij de onderzoeker die deze 

testen zal leiden: 

 

samuel.galle@ugent.be 

0485/570.372



 

 

64 

Bijlage2 

Bijlage2: Verwerking uitschieters VO2 

 

 

Uitschieters die werden weggelaten door een te grote afwijking ten opzicht van de trendlijn. 

  

 
Het energieverbruik werd bepaald o.b.v. de VO2 en VCO2. Bij sommige proefpersonen 

waren er echter problemen met de gasanalyse. STD en LIF werden tijdens de 

verwerking van het energieverbruik volledig weggelaten. Volgens ons criterium 

hebben we bij INE UNP de waarde van blok 5 en bij JUB POW de waarde van blok 9 

weggelaten. 
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Bijlage3: Slechte Loadcell data 
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Slechte loadcell data: 

• Gewenning (GE): INE, NAH (n=8) 

• Eerste blok inspanningsproef (BLB): LIF , 

NAH en TIB (n=7) 

• Laatste blok inspanningsproef (BLE): LIF, 

STD en TIB (n=7) 
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Bijlage4 

Bijlage4: Energieverbruik per proefersoon 
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Bijlage5 

Bijlage5: Energiereductie per proefpersoon 

 

 

 

 

 

 

  


