
Hoe snel kunnen dwarslaesie patiënten “lopen” met een robot? 
Een klinische pilot studie 
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Gemiddeld exoskelet Straat oversteken Lopen in plaats van rolstoel Lokomat robot-geassisteerd Gezonde mensen 

Loopsnelheid in verschillende omstandigheden  

Loopsnelheid (m/s)

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 
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Loopsnelheid met de Lokomat 

Loopsnelheid (m/s)

Een veelvoorkomend gevolg van een 
dwarslaesie met grote impact op de patiënt  
is verlies van mobiliteit. 
 
Een exoskelet is een robotisch pak wat 
dwarslaesiepatiënten kan ondersteunen bij 
lopen, ook als ze dat zelf niet meer kunnen. 
Voordelen: o.a. cardio-pulmonale 
verbetering en preventie van osteoporose. 
Nadelen: relatief lage loopsnelheid van 
gemiddeld 0.26 m/s. 
 
In de toekomst kan een exoskelet de rolstoel 
vervangen, maar dan moet het wel 
functioneel zijn: dwarslaesiepatiënten 
hebben de voorkeur voor lopen in plaats van 
een rolstoel gebruiken vanaf een loop-
snelheid van 0.59 m/s. 

Picture: Lokomat (Hocoma, Switzerland) 

Onderzoek van de loopsnelheid wat te 
verdragen is voor dwarslaesiepatiënten bij 
robot-geassisteerd lopen 

- 6 patiënten met een motor-
complete dwarslaesie 

- 30 minuten Lokomat training 
Metingen direct voor en na de 
training 

- 83% man, gemiddeld 41 jaar 
- Gemiddeld 7.5 maanden tussen 

dwarslaesie en training 
- Hoogst behaalde gemiddelde 

snelheid 0.63 m/s 
- Geen significante verandering in 

vitale parameters 
- Geen significante toename in 

spasticiteit 
- Significante afname van pijn 

Dwarslaesiepatiënten verdragen lopen met robot-assistentie goed. De 
hoogst behaalde gemiddelde snelheid was 0.63 m/s. Momenteel is dit nog 
lager dan de gezonde populatie, dit biedt perspectief voor toekomstige 
exoskelet generaties. 
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Figuur 1: Ademhalingsfrequentie (A), hartfrequentie (B) en VAS pijn scores (C) voor iedere patiënt 

Figuur 2: Loopsnelheid van dwarslaesiepatiënten (links) en van de zes geïncludeerde patiënten (rechts) 


