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Energieker werken 
zonder rugpijn
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De Laevo is een draagbare rug- en borststeun, die voorovergebo-
gen werk en bukken verlicht. Bij het gebruik van de Laevo neemt 
de fysieke belasting bewezen af. Bijvoorbeeld bij een 40-graden 
voorovergebogen werktaak:

• Neemt de volhoudtijd van de taak met een factor 3 toe. 
• Neemt de spieractiviteit in de rug met 40 procent af. 

Door minder spieractiviteit en druk op de wervels nemen rug-
klachten af. Hierdoor neemt de productiviteit toe en blijven mede-
werkers duurzaam inzetbaar. Het is ons streven om iedereen die 
fysiek zwaar werk doet, zoals order-picken of verzorging aan bed, 
tot hun 67ste gezond en werkzaam te houden.

Kennisbank
Deze brochure bevat een samenvatting van de informatie op onze 
kennisbank. U kunt via www.laevo.nl/kennisbank/ bij alle informa-
tie te komen. Klik op onderstaande button om direct bij het juiste 
artikel uit te komen.

Samenvatting

de Laevo ondersteunt voorovergebogen werk 

en veelvuldig bukken

“Normaal als ik een aantal intensieve diensten achter el-
kaar draai, krijg ik last van een zeurende pijn in mijn onder-
rug, hetzelfde gevoel als je krijgt als je te lang hebt gestaan. 
Met de Laevo heb ik daar geen last van.”

High care verpleegkundige Medisch Centrum Haaglanden.

meer
info
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Lang gezond werken met Laevo
Laevo’s missie is om de duurzame inzetbaarheid van iedereen die 
veel bukt of voorovergebogen werkt te verbeteren, zodat hij of 
zij tot zijn 67ste of langer met plezier kan werken en lang daarna 
gezond kan blijven. 

Laevo maakt een draagbare rugondersteuning (de Laevo), die de 
blootstelling aan fysieke belasting vermindert en zo gezondheid 
bevordert. Voor maximale acceptatie en effect, is de Laevo ont-
worpen op gebruiksgemak en wordt de Laevo geimplementeerd 
met aandacht voor de de ‘schijf van vijf’ (zie kader).

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Werknemers zijn in de 
meeste bedrijven het belangrijkste kapitaal. Wanneer medewer-
kers lekker in hun vel zitten en plezierig werken, is de productivi-
teit hoger en het ziekteverzuim lager. Daarnaast is een gelukkige 
medewerker creatiever en meer betrokken bij het bedrijf. 

Werkgevers hebben baat bij duurzame inzetbaarheid 
omdat organisaties “zonder mensen gewoonweg niet kun-
nen bestaan, laat staan excelleren en floreren als onderne-
ming.”

Werknemers omdat “zij hun hele loopbaan bevlogen en 
vitaal aan het werk willen en daar goed voor betaald willen 
worden.” 

Duurzame inzetbaarheid is in te delen in vijf succesfactoren:

• Gezondheid: bewust van het belang van gezondheid en een ge-

zonde levensstijl. 

• Betrokkenheid: ruimte en verantwoordelijkheid om vakmanschap 

uit te oefenen

• APK: Periodiek onderzoeken hoe het er voor staat met de duurzame 

inzetbaarheid (menselijke APK). 

• Organisatie: Een goede organisatie van het werk, waaronder een 

goede onderlinge communicatie.

• Ontwikkeling: De mogelijkheid voor medewerkers om zich te 

ontwikkelen.

 
Bron: www.duurzameinzetbaarheid.nl

betrokkenheid

gezondheid

ontwikkeling

organisatie

apk

Werkgevers, werknemers, overheid en brancheverenigingen zet-
ten daarom gezamenlijk in op duurzame inzetbaarheid in initia-
tieven zoals: www.duurzameinzetbaarheid.nl, www.arboportaal.nl, 
www.5xbeter.nl en www.gezondenzeker.nl.
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Rugklachten grootste fysieke oorzaak verzuim
Bij veel werk is veelvuldig bukken of voorovergebogen staan on-
vermijdelijk, zoals bij verzorging aan bed en orderpicking in de in-
dustrie. Een hoge blootstelling aan fysieke belasting kan leiden tot 
lagerugpijn. Rugpijn kan het werkplezier flink verminderen. Helaas 
komt lagerugpijn veel voor.  

Voorkom werkgerelateerde rugklachten

Feiten over lage rugklachten & lagerugpijn
De meest voorkomende “werkgerelateerde aandoening aan het bewe-

gingsapparaat” is rugpijn gevolgd door spierpijn, algehele vermoeidheid 

en stress: (1)

• 50% van de werkgerelateerde aandoeningen in Europa, zijn klachten 

aan het bewegingsapparaat. (2)  

• 2,4 miljoen volwassen Nederlanders hebben rugklachten die langer 

dan 3 maanden duurden.(3)  Ondanks alle maatregelen neemt preva-

lentie nog toe.(1)  Eén oorzaak is dat maatregelen in de praktijk soms 

niet genomen kunnen worden door de complexiteit van het werk, 

beperkte werkruimte en het moeten naleven van richtlijnen.(4)   

• Rugklachten veroorzaken in Nederland 7,3 miljoen verzuimdagen 

per jaar, zo’n 9% van alle verzuimdagen. (3) 

• Herhaald tillen vanaf 5 kg geeft al risico op lagerugpijn. (5)

• 70% van de verpleegkundigen op fysiek belastende afdelingen geeft 

aan jaarlijks rugklachten te hebben. Bij zorgverleners in verpleeghui-

zen of de thuiszorg, ligt het gemiddelde op 60%. (6)

1. Schneider et al, 2010

2. EASHW, 2007

3. Picavet, 2005

4. Alwasel et al., 2011

5. beroepsziekten.nl, 2014

6. Beter!, Staz, 2011
“Door mijn rugklachten moest ik mijn werktempo aanpas-
sen. Nu met de Laevo kan ik weer op mijn oude tempo door.”

Orderpicker Pon Logisticks ‘s Heerenberg.

meer
info

Bron: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoe-

ningen/beroepsziekten/verschillen-internationaal/  
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Een uniek exoskelet als rugondersteuning

De Laevo is een uniek exoskelet, een draagbare rugondersteuning 
die voorovergebogen werk en het maken van veel tilbewegingen 
ondersteunt. De draagbare structuur vermindert het gewicht van 
het bovenlichaam en daarmee de belasting op de onderrug. Daar-
mee is het een werkhoudingondersteunend hulpmiddel dat de 
duurzame inzetbaarheid verbetert. Doordat het door de gebrui-
ker gedragen wordt, wordt het vanzelf meegenomen van werkplek 
naar werkplek (van bed naar bed, van pallet naar pallet).

Uniek in de Laevo is de gepatenteerde, flexibele structuur. Hier-
door biedt het product goede ondersteuning bij voorovergebo-
gen houdingen, maar laat het lopen, draaien, reiken et cetera toe. 
Daarnaast maakt het de gebruiker bewust van zijn of haar werk-
houding. In combinatie met het verende scharnier, is bukken naar 
de grond mogelijk. 

Door de fysieke belasting te verminderen en de bewustwording 
te verhogen, kan de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier 
worden verhoogd. 

Uw oplossing: De Laevo

Laevo V2 (maart 2015). 
Computervisualisatie.  
Uiteindelijke vormgeving kan 
wijzigen. 

Met het draagsysteem trek je de 

Laevo makkelijk aan, net als een jas.  

De borstpads zijn ontworpen op een 

comfortabele druk, waarmee je de hele 

dag kunt werken.

De flexibele structuren maken dat 

de Laevo meebeweegt met je lichaam. 

Zijwaarts tillen en lopen zijn geen 

probleem. Bij vooroverbuigen werkt de 

structuur als een veer.

De heupband ondersteunt het 

bekken en zorgt voor een natuurlijke 

positie van de onderrug.

De comfortabele beenpads sluiten 

aan op de bovenbenen. 

De onderdelen van de Laevo zijn 

leverbaar in verschillende maten, de 

Laevo wordt op maat samengesteld aan 

de hand van de lichaamseigenschappen 

en taken van de gebruiker.
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Ultieme bewegingsvrijheid

natuurlijk dragen en vasthouden van lasten (1)

zijwaarts reiken en bukken (2)

reiken en tillen over 1 been (2)

passende ondersteuning bij kleinere werkhoek (2)

armen en handen hebben ruimte voor al het werk

lopen en duwen (1)

knielen en kruipen (2)

 (1) de Laevo laat de beweging toe, maar heeft geen effect. (2) de Laevo vermindert de belasting.

diep bukken voor moeilijk te bereiken voorwerpen (2)

hoog reiken (1)

bekijk 
video



7

Hoe de Laevo werkt
De rug
De wervelkolom bestaat uit 33 ruggenwervels waarvan er 24 met 
elkaar verbonden zijn door elastische tussenwervelschijven. Daar-
naast zitten er verschillende spieren en pezen in de rug. Met el-
kaar zorgen zij ervoor dat je je romp voorwaarts en zijwaarts kunt 
bewegen en kunt roteren. 

Veel mensen krijgen te maken met lage rugpijn: pijn in het gebied 
tussen de schouderbladen en de bilplooien. Er zijn verschillende 
onderzoeken die aantonen dat werkgerelateerde risicofactoren 
(fysiek zwaar werk, buigen, draaien, trekken, duwen en trillingen) 
in verband staan met een verhoogd risico op lage rugpijn. Voor 
tillen is er zelfs zeer sterk bewijs. 

Natuurlijk ondersteunen
Veel mensen steunen af met hun handen op hun bovenbenen 
wanneer zij  voorover buigen om bijvoorbeeld iets te bekijken. De 
krachten lopen dan door je armen in plaats van door je rug, waar-
door er nauwelijks momenten gecompenseerd hoeven te worden 
door de rugspieren. Op deze manier ontlast je je rug en kun je de 
voorovergebogen houding langer volhouden. 

De Laevo doet precies hetzelfde: een deel van het gewicht van de 
romp steunt van de borst, via de structuur, af op je bovenbenen. 
Hierbij behoudt je je bewegingsvrijheid, de Laevo beweegt mee 
met jouw bewegingen.   

Wetenschappelijk bewezen
De nettomoment belasting op de ruggenwervels neemt sterk af 
bij zowel statisch (houding) als dynamisch (beweging, bukken) ge-
bruik. Dit is ook wetenschappelijk bewezen. Praktijkstudies laten 
zien dat de Laevo ook goed in het werkproces geintegreerd kan 
worden. 

De Laevo heeft een buigzame structuur, net zoals je ruggengraat, 
waardoor hij meevormt met je bovenlichaam en bewegen vrij laat.

meer
info
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Onderzoek houdingsondersteuning - TNO & VU (2014)
Uit onderzoek van TNO in samenwerking met de VU Amsterdam 
bleek de EMG-amplitude door de Laevo te verminderen met:
• 44% op de Erector Spinae Illiocostalis (rugspier)
• 37% op de Erector Spinae Longissimus (rugspier)
• 24% op de Biceps Femoris (bovenbeenspier)

Proefpersonen konden een taak waarbij zij met hun rug in 40 gra-
den gebogen stonden zonder de Laevo 3,2 minuten comfortabel 
volhouden, met de Laevo was dit 9,7 minuten. Dit is maar liefst 
drie keer langer dan zonder Laevo!

Onderzoek bukbewegingen - Roessingh (2013)
Roessingh Research and Development (RRD) voerde meerdere 
studies uit naar het effect van de Laevo. Proefpersonen bootsten 
verschillende werksituaties na in een labomgeving, zoals het ver-
plaatsen van een last. Hierbij werden zij gemeten met EMG (spier-
activiteit), drukopnemers en positiesensoren. 

Met onderstaand analystisch computermodel is teruggerekend 
wat de nettomomentbelastingen zijn in de rug. Het moment in 
de rug bepaalt de druk in de wervels en de kracht in de spieren. 
De resultaten bewijzen dat tijdens de hele beweging de totale 
spierbelasting afneemt, piekbelastingen worden voorkomen en 
de druk op de tussenwervels afneemt. De rugspieren blijven vol-
doende actief om spierafname te voorkomen.
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Volhoudtijd van een statische werktaak met 40-graden werkhoek. 
De tijd is weergegeven in minuten.

Met LaevoZonder Laevo

meer
info
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De Laevo is geschikt voor veel belastende werkzaamheden, de 
werkzaamheden waar de Laevo uitermate geschikt voor is zijn:

• (Statische) voorovergebogen werkzaamheden
• Veel bukbewegingen of tilbewegingen, in de oranje of groene 

categorie van de NIOSH.
 
Voorbeelden van geschikte werkzaamheden zijn het orderpicken 
in de industriële of logistieke sector, de werkzaamheden aan het 
bed in de zorg of werkzaamheden op tafelhoogte.

Minder geschikt zijn werkzaamheden waarbij het (til)werk veel af-
wisselt met zitten, traplopen of klimmen. De Laevo is niet bedoeld 
om gewichten te tillen die zonder Laevo te zwaar zijn (zie blad 
Arbo-wetgeving).

De Laevo voor iedereen

De Laevo wordt het makkelijkste ingezet bij de hele afdeling die 
belastende taken uitvoert. Door het verminderen van de bloot-
stelling aan fysieke belasting, neemt het risico op het ontstaan of 
erger worden van rugklachten af.

Doelgroepen
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Praktijkbeleving en testresultaten
In 2014 is de Laevo getest bij verschillende organisaties in de zorg 
en in de industrie. Voorafgaand aan deze testen en na afloop hier-
van zijn er vragenlijsten afgenomen bij de proefpersonen. Verre-
weg de meeste proefpersonen onderschrijven de werking van de 
Laevo. Hieronder vindt u resultaten na twee weken order-picken 
met de Laevo van 10 personen in de industrie.
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Fysieke belasting
Van de onderzochte groep had 60% rugklachten. Volgens de 
meesten (70%) waren deze veroorzaakt door het werk. 

Bewustwording 
Een belangrijk onderdeel van succesvol gebruik van de Laevo is 
hoe bewust men zich is het belang van een goede werkhouding.

0           50                                100

Ik ben me bewust van mijn werkhouding (algemeen)

Ik neem de juiste werkhouding aan (algemeen)

Met de Laevo ben ik meer bewust van de juiste werkhouding

Ik neem een betere houding aan wanneer ik werk met de Laevo

oneenseens/oneenseens

0           50                                100

ik heb fysiek zwaar werk

Met de Laevo kan ik fysiek zware taken langer volhouden

Ik voel me voldoende ondersteund door de Laevo

De Laevo zal voorkomen dat ik lage rugklachten krijg
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Acceptatie
De Laevo wordt erg gewaardeerd. Voor sommigen hoeft de Laevo 
niet aangeschaft te worden, omdat ze verwachten hem ‘maar’ 2 
uur per dag te kunnen gebruiken. 

Duurzame inzetbaarheid en productiviteit
Met de Laevo verwacht men langer te werken. Bij veel lopen scoor-
de dit prototype onvoldoende en ervaart men een trager tempo. 
Gedurende de week wordt er wel evenveel of meer werk verzet.

0           50                                100

Ik zou de Laevo gebruiken wanneer hij hier achterblijft (proto V1)

Ik wil de Laevo geregeld gaan gebruiken

Het management pakt de fysieke belasting met Laevo goed aan

Het management zou voor mij een Laevo moeten aanschaffen 

0           50                                100

 Ik verwacht dit werk ZONDER Laevo tot mijn 67e te kunnen doen

Ik verwacht dit werk MET Laevo tot mijn 67e te kunnen doen

Ik verwacht dit werk met de Laevo langer te kunnen doen

de Laevo beperkt mij niet (bij veel lopen, proto V1) 

+20%
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Bronaanpak
Voordat u de Laevo aanschaft, is het belangrijk om te bekijken of 
de werkplek of taak aangepast kan worden om de werkhouding te 
verbeteren. Laevo, arbocatalogi, onderzoekers en inspectie kiezen 
namelijk eerst voor een ’bronaanpak’ (ook ‘anti-tillen’ of ‘zero-
lifting’). Stelregel is: voor alle activiteiten die volgens de richtlijnen 
té zwaar zijn, moet een oplossing komen. Waar mogelijk zal Laevo 
adviseren of doorverwijzen naar specialisten zoals gezondheids-
managers of bedrijfsfysiotherapeuten. De Laevo is erg geschikt bij 
werkzaamheden waarbij voorovergebogen gewerkt of voorover-
gebogen getild wordt, waarbij geen praktische oplossing voorhan-
den is om de belastende houdingen te verminderen.

ARBO-wetgeving en Laevo

De normen 
• statisch: Niet langer dan één minuut met meer dan 30o gedraaide 

en/of voor- of zijwaarts gebogen romp werken. Een totale duur van 4 

uur is het aanbevolen maximum voor activiteiten waarbij veel statisch 

belastende houdingen voorkomen (ook al wordt per keer de periode 

van 1 minuut niet overschreden). (bron: StaZ, betermetarbo.nl)

• dynamisch: Niet meer tillen dan 23 kg in ideale omstandigheden.

(bron: NIOSH-norm)

De NIOSH is een wetenschappelijk gevalideerde rekenme-
thode waarmee kan worden berekend hoeveel kilogram in 
een bepaalde situatie mag worden getild zonder gezond-
heidsrisico te lopen (Recommended Weight Limit, RWL).  
Het maximaal te tillen gewicht is in de gunstigste situatie 23 
kg. Factoren als de afstand van de tillast tot het lichaam, de 
tillast tot de vloer, de hoek tussen de tillast en het lichaam,  
de frequentie en de tijdsduur bepalen het gewicht dat zon-
der gezondheidsrisico’s kan worden getild. 
www.arbobondgenoten.nl/arbothem/lichblst/lift.htm

De Laevo beinvloedt ofwel de RWL, ofwel factoren als de 
frequentie of de duur. 

De NIOSH-norm neemt statische werkhouding echter niet 
mee in de berekening. Daarom zijn genormaliseerde stan-
daarden zoals de REBA beter toepasbaar om de fysieke be-
lasting te berekenen. 

meer
info



Geschiedenis
Laevo (wordt uitgesproken als: Lévo) komt van Latijnse woord 
‘Levo’ wat verlichten en ontlasten betekent. Laevo B.V. is ontstaan 
uit het X-arm project, een samenwerking tussen InteSpring B.V. 
en de Technische Universiteit Delft, gestart in 2010. De ontwikke-
ling is gedaan met ondersteuning van een grote klankbordgroep 
(zorgverleners, patiënten, arbo-artsen, inspectie SZW, manage-
ment) en door uitgebreide studies naar de werkpraktijk. Er zijn 
verschillende prototypes van de rugondersteuning gebouwd en 
getest. In juni 2013 is het X-arm project afgerond, kort daarna is 
Laevo B.V. opgericht, samen met Achmea voor de verdere ontwik-
keling van de Laevo.

Mede mogelijk gemaakt door:

Wie is Laevo?
Contact
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Laevo? 
Meldt u dan via onze website aan voor de nieuwsbrief. Vragen 
over de Laevo? Neem gerust contact met ons op.

Laevo B.V.
Molengraaffsingel 12

2629 JD Delft
info@laevo.nl
015 3020 025
www.laevo.nl

www.prettigbukken.nl


