
 

HAPO – Presentatie voor intern gebruik 

 

 

 

Context 

Voor wie? 

Hoe werkt het? 

Markt: 

Algemene voorwaarden: 

Maten: 

Technische kenmerken: 

Oprichting: 

 

Context 

Ondanks en globale verbetering van de arbeidsvoorwaarden, blijven MSDs (musculoskeletal disorders) bestaan. 

“Hoewel onderrugpijn verantwoordelijk is voor 13% van de werk gerelateerde ongevallen in 2005, stijgen ze tot 

20% tien jaar later, of 170.000 arbeidsongevallen in 2017” in Frankrijk (zie Assurance Maladie Risques 

Professionnels – Mission statistiques).  

Voorbij de desorganisatie, demotivatie en dus de daling van de bedrijven prestaties, voorstelt onderrugpijn en 

directe kost voor bedrijven. ““Rugpijn wordt geschat op 12,2 miljoen verloren werk dagen, of 57.000 verloren 

voltijdse banen”. Dat is het equivalent van alle andere spier- en skeletaandoeningen kosten (MSDs)” in Frankrijk. 

Zie Rapport de l’Assurance Maladie – Risques professionnels « Les lombalgies liées au travail : quelles réponses 

apporter à un enjeu social, économique et de santé publique ? », Santé travail : enjeux & actions, janvier 2017.  

Ergosanté Technologie heft dus de HAPO ontworpen om rug- en onderrugpijn te verminderen.  

 



Voor wie? 

Deze nieuwe rug houdingsharnas is ontworpen voor alle mensen die en onderrug bijstand nodig hebben of voor 

wie het werken rugpijn veroorzaakt. Deze situaties komen vaak voor in de sectoren van logistiek, verplegend 

personeel, zorg, bouw... 

 

De HAPO vermindert onderrug inspanning en behoudt de tussenwervelschijven in alle posities.  

 

- In een statische rechtopstaande positie geeft de HAPO een fysieke ondersteuning, wanneer de rug een 

hoek groter dan 5° of 20° maakt.  

- In een dynamische flexie ondersteund de HAPO de onderrug, met de handen op de grond tot aan een 

positie met armen ter hoogte van de heupen.  

 

 De HAPO werkt met en gedeeltelijke heroriëntatie van de bovenlichaam inspanning (pectoraal ondersteuning) 

naar de dijen toe, met de hulp van veren. De riem zorgt voor een goede onderrug ondersteuning zonder stelling.  

 

 

Hoe werkt het? 

Deze oplossing is een echte innovatie in het gebied van fysieke ondersteuningssystemen, die we ook 

exoskeletten noemen. Deze expertise onderscheidt ons van onze concurrenten en stelt ons in staat om een 

betere oplossing te ontwerpen dan andere ondersteuningssystemen die 5 keer zo duur zijn. De veren van het 

houdingsharnas zijn van composietvezel gemaakt en geven een constant weerstand in alle posities.  

Er bestaat al een breed scala van oplossingen op de markt, maar onze deskundigheid op het gebied van 

exoskeletten heeft ons de kans gegeven om een enige oplossing met 4 essentiële punten te maken:  

 

➢ Makkelijk te gebruiken: u kunt hem als en rugzak in 20 tot 30 seconden aantrekken. 

➢ Licht: 1.2 Kg. 

➢ Dichtbij het lichaam: u kunt vrije bewegingen maken zoal as zitten, autorijden, de trap naar boven/naar 

beneden lopen, en ladder gebruiken enz.  

➢ Efficiënt: 14 kg assistentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markt:   

Prijs positionering: goede prijs/efficiëntieverhouding. 

Efficiënt: 14 kg assistentie.  

Eenvoudig en dichtbij het lichaam: gemakkelijk uit te breiden in tegenstelling van anderen ingewikkelde 

houdingsharnassen of exoskeletten met een volumineus frame.  

 HAPO Textiele harnassen  Onderrug exoskeletten  

Plussen 
(+) 

● Efficiënt vanaf het begin van de 
buiging. 
 

● Multi-houding: Werk staand in 
lichte buiging tot het werk aan de 
knieën. Buigen op een been. 
 

● Uitschakelbaar. 
 

● Duurzaam efficiëntie van de 
veren in de tijd. 

 
● Licht. 

 
● Dichtbij het lichaam. 

 

● Bewegingsvrijheid (zittend, 
staand, lopend, enz.). 

● Gemakkelijk te gebruiken. 
 

● Simple instelling en verwijdering. 
 

● Goede 
prijs/efficiëntieverhouding. 
 

● Ontworpen in 3 maten voor 
vrouwen en mannen. 

 

● Dichtbij het lichaam. 
 

● Licht. 
 

● Bewegingsvrijheid. 
 

● Attractieve prijzen. 
 
 

● Niet minder efficiënt 
dan de HAPO.  

● Nuttig en erkent op de 
markt dit dag. 

● Weerstand tegen 
schokken. 

 

Minnen 
(-) 

● Risico om als minimalist te 
worden waargenomen voor zijn 
prijs en zijn eenvoudigheid. 
 

● Blijft een houdingshulpapparaat 
met zijn natuurlijk ongemak 
partij (pectoralen, ribben...) als 
hij de hele dag gebruikt is. 
 

● Risico op thermale ongemak. 
 

● Risico tijdens de utilisatie van de 
HAPO in een slechte positie zelfs 
als u denkt dat u beschermd bent.  
 

● GEVAAR VOOR BREUK: 
composietvezelveren gevoelig 
voor schokken/ scherpkantig 
randen/ torsie (om torsie te 
voorkomen, zult u de blauwe 

● Oefent nog steeds een belasting, 
zelfs tijdens het rusten. 
Compressie van de rug.  
 

● Mogelijke vermindering van de 
efficiëntie in de tijd.  
 

● Weinig hulp aan het begin van de 
buiging.  
 

● Blijft ook een 
houdingshulpapparaat.  

 

● Grootschalig (moeilijk te 
bewegen/gaan zitten...). 

●  Zwaarder. 
 

● Nauwelijks aanpasbaar 
aan de lichaamsbouw. 
 

● Heeft soms één 
onderhoud nodig (zie 

● Paexo Shoulder). 
 

● Duurder. 
 

● Moeilijke handgreep en 
instellingen. 
 

● Verplichting om 
symmetrische buigingen 
te maken (bv. geknield 
bij de grond). 



band ter hoogte van de 
dijbeenmouwen vastmaken). 

● Geen bovenlichaam 
rotatie. 
 

● Blijft ook en 
houdingshulpapparaat.  

 
 
 
 
 
 

Price 990 € zonder BTW (varieert volgens het 
land) 

< 500,00€ 1 200 € tot > 6 000 € 

 

Algemene voorwaarden: 

1 jaar garantie.  

 

Maten: 

 

 

Technische kenmerken: 

 

Kan worden gebruikt in het volgende temperatuurbereik: -20°c/ +50°c. 

 

Oprichting: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stap 1: Trek de borstriem min of meer aan voor een aanpassing aan de lichaamsbouw. De strakheid kan 

worden aangepast aan het gebruikers gevoel.  

→Een te strakke band zal de veren op de ribben belasten, wat ongemak veroorzaakt. 

→Een te losse band zal de veren onder de oksels huisvesten, wat ongemak bij de buiging van het bovenlichaam 

veroorzaakt als de veren niet goed aangedraaid zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stap 2: Plaats de riem in de lendenstreek.   

Het is niet nodig om de riem aan te spannen.  

Opberg daarna de riem in zijn zak langs de tailleband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Stap 3: De dijbeenmouw moet boven de knie worden geplaatst. Het is ook een manier om te zien of de HAPO 

de juiste maat is voor de gebruiker. 

→ Te groot: de veren steken uit de schouders. 

→ Te klein: de bovenkant van de veren zitten onder de borstkas en zijn onder de oksels gehuisvest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stap 4: Sluit het systeem: 

1) Pak de schuifknop tussen duim en wijsvinger vast (duim naar beneden). 

2) Duw de veren zo dat se uitgelijnd zijn, het mechanisme heeft een enkele stop - er is geen risico om te ver te 

gaan. 

3) Houd de veeruitlijning in stand en laat de schuifknop zakken totdat u de knikkers hordt klikken. 

4) Volg de stappen in omgekeerde volgorde om te ontgrendelen. 

Voor een goede aanpassing aan de lichaamsbouw moeten de veren bij de heupen worden uitgelijnd met 

behulp van de rode band. Dit zal het buigen van de bovenlichaam eenvoudiger maken. 

→ Als de veren te ver naar voren staan, zullen ze bij het buigen van het bovenlichaam onder de oksels  gaan 

staan, wat de HAPO ongemakkelijk zult maken. 

→ Andersom, als u op het maximum op de veren trekt is er geen probleem. Het maximaal aandraaien van de 

veren is nuttig om het bovenlichaam vanaf het begin van het buigen te ondersteunen. 


