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Aanleiding tot vervolgtest op de bouwplaats

Stukadoors   minder belast door exoskelet

Stukadoors die boven hun hoofd werken 

worden minder belast met het dragen van een 

exoskelet. Dat heeft een test uitgewezen onder 

elf stukadoors, die onder auspiciën van Knauf 

en TNO werd georganiseerd. Metingen wezen 

uit dat de spieractiviteit van de armen 30 à 

40 procent minder was als de stukadoor een 

dergelijk skelet droeg in vergelijking zonder. 
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Knauf initieerde de test in de 

praktijkhal van de Nederlandse 

Ondernemersvereniging voor Af-

bouwbedrijven (NOA), om de sec-

tor gezonder te maken. Of zoals 

algemeen directeur Rob van Gro-

ningen van de leverancier van gips-

producten het keurig verwoordt: 

het bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid van stukadoors. Stu-

kadoren vergt veel spierkracht en 

vooral op jonge leeftijd ontstaan 

vaak al lichamelijke klachten. In dat 

licht is het niet zo vreemd dat de 

uitstroom van stukadoors groter 

is dan de instroom. Volgens Van 

Groningen moet het imago van het 

stukadoorsvak worden opgevijzeld 

en alle hulpmiddelen zijn daarbij 

van harte welkom. “Eerder hebben 

we al andere methodes toegepast 

om het vak lichter te maken, zoals 

de introductie van gipsspuiten of 

toepassing van lichter materiaal, 

maar met het exoskelet liet TNO in 

het vooronderzoek blijken dat we 

dit hulpmiddel zeer serieus moeten 

nemen.”

Spieractiviteit afgenomen

Elf stukadoors – hoofdzakelijk 

zzp’ers – hebben onder geconditi-

oneerde omstandigheden met én 

zonder exoskelet een muurtje en 

plafond gestuct. Ze werden geob-

serveerd bij het aanbrengen van 

het gips, het afreien en het messen. 

Tijdens het stukadoren mat TNO 

de spieractiviteit – en daarmee de 

spierbelasting – per klus en daaruit 

bleek dat de spieractiviteit van de 

armen aanzienlijk minder hevig was 

dan zonder skelet. Vooral tijdens 

het boven het hoofd werken onder-

steunde het veermechanisme de 

armspieren. 

Knauf is tevreden met de eerste 

resultaten, maar de testpersonen 

gaven ook verbeterpunten aan. Zo 

zijn de veren en andere mechani-

sche onderdelen onvoldoende be-

schermd tegen vocht en vervuiling, 

bijvoorbeeld een klodder gips. Daar-

naast vonden sommigen het alleen 

aan- en uittrekken van het skelet te 

bezwaarlijk; hulp is wenselijk, maar 

daar heeft een solo stukadoor niets 

aan. Enkele testpersonen zouden 

graag zien dat het skelet compac-

ter uitgevoerd wordt voor werk in 

kleine ruimten, bijvoorbeeld in kel-

ders of meterkasten. 

Vervolgtest op de bouwplaats

Volgens Van Groningen is een ver-

volgtest op de bouwplaats wense-

lijk. “We willen het effect van het 

skelet ook zien bij dagelijks gebruik. 

Daarnaast moeten we er als bran-

che voor zorgen dat het exoskelet 

algemeen geaccepteerd wordt. Niet 

dat een drager door zijn collega’s 

wordt gezien als een soort ‘slap-

peling’. Gelukkig zien we wel de 

tendens dat gezondheid in de bouw 
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Elf stukadoors hebben onder geconditioneerde omstandigheden met én zonder exoskelet een muurtje en plafond gestuct.
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meer prioriteit heeft gekregen dan 

voorheen. Vooral zzp’ers vragen 

zich af hoe ze het stukadoren tot 

hun AOW gaan volhouden zonder 

hulpmiddelen.”

Wanneer de vervolgtest plaatsvindt 

is onduidelijk. Corona gooit wat dat 

betreft roet in het eten. Testers 

van het exoskelet moeten worden 

aangesloten met elektroden en dat 

gaat niet met anderhalve meter 

afstand. TNO en Knauf beraden 

zich op dit moment nog over hoe 

de vervolgtest er precies uit moet 

komen te zien. Vragen omtrent aan-

tal proefpersonen, duur en exacte 

inhoud van de test moeten worden 

beantwoord.

Duidelijk is in elk geval dat de 

testpersonen met exoskelet da-

gelijks geschouwd worden bij hun 

werkzaamheden. Volgens TNO-

onderzoeker en hoogleraar in 

productie-ergonomie Michiel de 

Looze registreren op de huid aan-

gebrachte sensoren de bewegingen 

van de dragers van het exoskelet. 

“We willen zien hoe vaak de testers 

het skelet dragen en bij welke acti-

viteit. Daarnaast willen we weten in 

hoeverre het dagelijks gebruik van 

het exoskelet minder vermoeidheid 

teweeg brengt. En natuurlijk zijn we 

geïnteresseerd in de effecten van 

het skelet op de productiviteit en 

kwaliteit van het werk.”

Merkonafhankelijk testen

Volgens de TNO-onderzoeker zijn er 

diverse exoskeletten in omloop voor 

uiteenlopende werkzaamheden. Het 

gaat er volgens hem om het juiste 

skelet in te zetten bij de aard van de 

werkzaamheden. “Voor de test met 

de stukadoors gaf het skelet on-

dersteuning in de beweging boven 

de schouders. Maar men moet ook 

kijken of een exoskelet niet te veel 

in de weg zit bij andere activiteiten 

die minder vaak voorkomen; bij-

voorbeeld het oprapen van een ge-

reedschap dat je hebt laten vallen.”

Overigens zijn er diverse merken 

getest die geschikt zijn voor de 

bouw. Knauf wil merkonafhankelijk 

testen. Het bedrijf ziet een mo-

gelijke rol in de promotie van het 

skelet of het doen van marktonder-

zoek, mits de vervolgtest de posi-

tieve resultaten van de eerste test 

bevestigt en de skeletleveranciers 

de verbeterpunten van de testers 

hebben doorgevoerd. “Maar we 

gaan deze exoskeletten niet per se 

distribueren of verkopen. De leve-

rancier is daar in eerste instantie 

zelf verantwoordelijk voor”, besluit 

Van Groningen.
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Elf stukadoors hebben onder geconditioneerde omstandigheden met én zonder exoskelet een muurtje en 

plafond gestuct.

 
Gipsblokkenstellers nog geen baat bij 
exoskelet

TNO en Knauf hebben in een eerder stadium een 

ander, rompondersteunend exoskelet getest met 

gipsblokkenstellers. Deze hadden er slechts baat 

bij gedurende een klein deel van hun werktijd. “De 

meningen van de blokkenstellers over het nut van 

dit exoskelet liepen sterk uiteen. Het skelet was 

functioneel als men voldoende moest bukken om 

de onderste rij gipsblokken te stellen. Maar bij de 

tweede rij stond men bijna rechtop en dan bood dit 

type skelet geen ondersteuning”, legt De Looze uit.   
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