
 

 

 University of Groningen

Development of a wheelchair propulsion laboratory
de Klerk, Rick

DOI:
10.33612/diss.161570754

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
de Klerk, R. (2021). Development of a wheelchair propulsion laboratory. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.161570754

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.161570754
https://research.rug.nl/en/publications/e97787ec-c0c1-4182-a3db-343c7dfd1c2a
https://doi.org/10.33612/diss.161570754


 

 

A 
 

 

Appendices 
Summary 

Samenvatting 

Dankwoord 

About the author 

Output 

Research institute SHARE 

 

from thesis.appendices import * 



Chapter A 
 

202 

A 
 

Summary 
This thesis -Development of a wheelchair propulsion laboratory- aggregates 

existing methods and equipment, and introduces new innovations for the formation 

of a wheelchair propulsion laboratory that can be employed in research, clinical 

practice, adapted sports, and beyond. Chapter 0 provides a brief introduction on the 

state of the art in wheelchair research. Wheelchair propulsion more often than not 

leads to overuse complications, underlining the need for proper methods to assess 

wheelchair propulsion to find their way from research into clinical and adapted 

sports environments. The development of a wheelchair propulsion laboratory could 

provide the information needed to optimize the wheelchair, user, and wheelchair-

user interface, but their implementation outside academia has been limited. The 

wheelchair ergometer introduced in this thesis could significantly lower the barrier 

to the systematic assessment of wheelchair users and help in the dissemination of 

wheelchair propulsion laboratories. 

Chapter 1 examines the existing state of the art of equipment used to simulate and 

measure wheelchair propulsion in the laboratory. The assessment of wheelchair 

users on treadmills and ergometers has allowed for highly controlled and 

standardized lab-based studies to be performed. However, as ergometers are often 

not commercially available, many institutes have developed their own device, which 

have not been collectively examined before. This chapter critically assesses lab-based 

equipment used in published research on their ability to simulate and measure 

wheelchair propulsion performance. Special attention was paid to the ability to 

simulate frictional losses and inertia of real-life handrim wheelchair propulsion, 

while maintaining the ergonomics of the wheelchair-user interface. The review 

identified fifty different ergometers with a wide range of strengths and limitations. 

The heterogeneity of this equipment and the lack of consensus on how to simulate 

field conditions complicates the interpretation of results and any comparison with 

the existing knowledge base. 

Chapter 2 introduces a novel servo-driven dual-roller wheelchair ergometer which 

allows for the testing of wheelchair users in their own personal wheelchair. The 

ergometer was developed with a commercial partner and is thoroughly described in 

this chapter, ensuring its availability to other researchers and professionals. It 

employs an admittance-controlled feedback system that can produce different 

simulations of wheelchair propulsion, thereby providing a flexible testing 

environment. The ergometer measures the effective component of the user applied 

force and produces similar results to those of established systems. However, 

agreement between some variables such as mean- and peak force is lower than 

others, indicating that these should be further examined. The ergometer is expected 
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to play an essential role in the wheelchair propulsion laboratory due to its ability to 

provide an accessible standardized training and testing environment. 

Chapter 3 introduces and evaluates a new portable low-cost dynamic calibration 

method for wheelchair roller ergometers. The dynamic calibration of ergometers is 

important as wheelchair propulsion is a dynamic activity. Yet, ergometers are often 

only statically calibrated as this is relatively simple and less resource intensive. The 

uncertainty of the calibration system was assessed and compared to a reference 

ergometer. As the uncertainty of the calibration system was found to be lower than 

the ergometer, it can be used to evaluate roller ergometers. Moreover, as it is a 

portable and low-cost method, it could be used by distributors to perform annual 

calibrations, or be used by researchers in their own lab. Some suggestions to improve 

the performance and general usability of the system are provided. In general, the 

developed calibration method is suitable for the dynamic calibration of roller 

ergometers in various contexts. 

Chapter 4 aggregates, visualises, and reiterates the current state of the art of 

measuring and standardising power output in wheelchair propulsion research for 

overground, treadmill, and ergometer propulsion. The measurement and 

standardisation of power output (W) is seen as a crucial step needed for the 

interpretation and comparison of experiments and tests aimed at optimizing the 

wheelchair-user combination. For overground propulsion, power output can be 

estimated through coast down testing. To match the power output of overground 

propulsion on the treadmill, a drag test should be performed in combination with a 

pulley system. Finally, the ergometer needs to be properly calibrated and the right 

settings have to be selected. The goal of this chapter was to stimulate good practice 

and standardization to facilitate the further development of theory and its 

application. The chapter is accompanied by an online video that demonstrates the 

procedures to promote their use in practice.  

Chapter 5 compares the physiological and biomechanical outcomes between 

overground, treadmill, and ergometer wheelchair propulsion under standardized 

conditions. Different labs employ different testing modalities, under the assumption 

that the results obtained relate to everyday overground wheelchair propulsion. 

However, little is known about the agreement of data obtained during overground, 

treadmill, and ergometer propulsion at similar power output and speed. By 

employing the methods in chapter 4, the power output was standardized, making 

the task requirements as equal as possible. Agreement among conditions was 

moderate to good for most outcome variables, but some differences between 

conditions were also found. The ecological validity of lab-based equipment should 
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be further improved and the possible impact of these differences on specific 

protocols and outcomes should still be evaluated. 

Chapter 6 and 7 show two implementation studies that demonstrate how the 

wheelchair propulsion lab could be used. Chapter 6 employs a standardized 

learning protocol on the wheelchair ergometer to examine the acquisition of 

wheelchair racing propulsion skill in a group of novices. Wheelchair racing is a 

highly technical skill that is considerably different from regular handrim wheelchair 

propulsion. The study investigates novices during uninstructed wheelchair practice 

and compares them with an experienced athlete. The propulsion technique of the 

novices improved over time, but not nearly reached that of an experienced athlete. 

Chapter 7 contrasts this by illustrating the challenges associated with conduction 

motor learning studies on a wheelchair treadmill, while exploring the acquisition of 

power-assisted wheelchair propulsion skill. Power assisted wheelchairs are an 

increasingly common mode of transportation as they can reduce the strain of 

wheelchair propulsion and increase the range of action of wheelchair users. This 

chapter shows that power-assisted wheelchairs are initially challenging to control 

for novices, but this improves with practice. The ergometer could be used in future 

studies to further optimize the algorithms used in power assisted wheels. 

Chapter 8 provides a general discussion of the findings of this thesis, discussing 

the possibilities for implementing new innovations in the wheelchair propulsion 

laboratory. Current practice cannot yet fully benefit from the methods developed 

in the academic environment and researchers struggle to find enough participants. 

The implementation of wheelchair propulsion laboratories could tackle both 

problems by allowing for the systematic analysis of wheelchair users in research, 

but also in clinical- and adapted sports practice. Moreover, they will allow for 

efficient multi-centre collaborations by providing standardized protocols and 

outcomes. The availability of the wheelchair ergometer is crucial to the 

development of wheelchair propulsion laboratories as it allows for and facilitates 

the simulation and measurement of wheelchair propulsion. 
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Samenvatting 
Dit proefschrift -Ontwikkeling van een rolstoelpropulsie-lab- brengt bestaande 

methoden en instrumenten samen, en introduceert nieuwe innovaties voor het 

vormen van een rolstoelpropulsie-lab, dat kan worden ingezet binnen onderzoek, 

de klinische revalidatiepraktijk, aangepaste sport en daarbuiten. Hoofdstuk 0 biedt 

met een korte introductie inzicht in de stand van zaken in het handbewogen 

rolstoelonderzoek. Rolstoelpropulsie leidt vaak tot overbelastingsklachten. Dit 

onderstreept het belang dat passende methoden en technieken om rolstoelpropulsie 

te onderzoeken vanuit het onderzoeksveld ook hun weg vinden naar de klinische 

en aangepaste sportpraktijk. De ontwikkeling van een rolstoelpropulsie-lab kan de 

informatie leveren die nodig is om de rolstoel, gebruiker en de rolstoel-gebruiker 

combinatie te optimaliseren en te monitoren. Buiten de onderzoekswereld worden 

deze labs echter nog beperkt ingezet. De rolstoelergometer die in dit proefschrift 

wordt geïntroduceerd zou de drempel om rolstoelgebruikers systematisch te 

onderzoeken significant kunnen verlagen en daarmee de verspreiding en 

implementatie van rolstoelpropulsie-labs kunnen stimuleren. 

Hoofdstuk 1 brengt in kaart welke instrumenten momenteel worden gebruikt om 

hoepelrolstoelpropulsie te meten in het lab. Het meten van rolstoelgebruikers op 

loopbanden en ergometers biedt de kans om in een controleerde en 

gestandaardiseerde lab-omgeving onderzoek uit te voeren. Ergometers zijn echter 

vaak niet commercieel verkrijgbaar, en daarom hebben veel instituten hun eigen 

instrumenten ontwikkeld die nog niet eerder gezamenlijk zijn onderzocht. Dit 

hoofdstuk brengt op basis van gepubliceerd onderzoek in kaart in welke mate 

instrumenten uit het lab in staat zijn om rolstoelpropulsie te simuleren en te meten. 

Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de mate waarin deze instrumenten de 

wrijvingsverliezen en massatraagheid van de rolstoelpropulsie konden simuleren, 

met handhaving van de rolstoel-gebruiker koppeling. De overzichtsstudie 

identificeerde vijftig verschillende ergometers met uiteenlopende ontwerpen en 

toepassingen. De heterogeniteit van deze instrumenten en het ontbreken van 

overeenstemming over het simuleren van veldcondities, bemoeilijkt de interpretatie 

van resultaten en het vergelijken met de bestaande kennisbasis. 

Hoofdstuk 2 introduceert een nieuwe servo-aangedreven dubbel-rol ergometer die 

kan worden ingezet bij het testen van rolstoelgebruikers in hun eigen rolstoel. De 

ergometer werd in samenwerking met een commerciële partner ontwikkeld, en 

wordt in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven, waardoor de (onderliggende) 

technologie ook beschikbaar is andere onderzoekers en professionals. De ergometer 

maakt gebruik van een admittantie-gecontroleerd feedback systeem dat 

verschillende simulaties van rolstoelpropulsie kan produceren, en daarmee een 
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flexibele testomgeving biedt. De ergometer meet de effectieve component van de 

kracht die de rolstoelgebruiker op de hoepels levert, en produceert daarin 

vergelijkbare resultaten als bestaande systemen. Dat de overeenstemming tussen 

bepaalde variabelen lager is dan anderen geeft aanleiding tot vervolgonderzoek. De 

ergometer zal naar verwachting een essentiële rol spelen in rolstoelpropulsie-labs 

omdat het een toegankelijke, gestandaardiseerde train- en testomgeving biedt voor 

(vroege) revalidanten, in alle daags gebruik en voor (top)rolstoelatleten. 

Hoofdstuk 3 introduceert en evalueert een nieuwe dynamische kalibratie methode 

voor rollerergometers, die verplaatsbaar en goedkoop is. Dynamische kalibratie van 

ergometers is belangrijk omdat rolstoelrijden een dynamische activiteit is. 

Ergometers worden vaak alleen statisch gekalibreerd, omdat dat relatief makkelijk 

is en weinig middelen vereist. De onzekerheid van het ontwikkelde 

kalibratiesysteem is in kaart gebracht door het systeem te vergelijken met een 

referentie ergometer. Omdat de onzekerheid zoals die werd gevonden in het 

kalibratiesysteem veel kleiner bleek te zijn dan de onzekerheid van de ergometer, 

kan dit kalibratiesysteem worden gebruikt om roller ergometers te valideren. Omdat 

het systeem verplaatsbaar en goedkoop is, kan het door distributeurs worden 

gebruikt voor periodieke kalibraties, en door onderzoekers in hun eigen lab. Er 

worden een aantal suggesties gegeven om de prestaties en inzetbaarheid van het 

systeem te verbeteren. De nieuw-ontwikkelde dynamische kalibratiemethode is 

geschikt voor dynamische kalibratie van ergometers in verschillende contexten. 

Hoofdstuk 4 benoemd en benadrukt de huidige stand van zaken in het meten en 

standaardiseren van vermogen in onderzoek naar hoepelrolstoelpropulsie. Het 

meten en standaardiseren van vermogen wordt gezien als een cruciale stap voor het 

interpreteren en vergelijken van experimenten en testen die bedoeld zijn om de 

rolstoel-gebruiker combinatie te verbeteren in onderzoek, revalidatie en aangepaste 

sport. Voor propulsie over de grond wordt vermogen gemeten door middel van een 

‘coast-down’ test. Om het rijden over de grond te benaderen op de loopband, moet 

er een ‘dragtest’ worden uitgevoerd, in combinatie met een ‘pulley’ systeem. De 

ergometer, tot slot, moet passend gekalibreerd zijn en de instellingen moeten passen 

bij die van het grondoppervlak. Het doel van dit hoofdstuk was om ‘good practice’ 

te stimuleren, om theorieontwikkeling en inzet te faciliteren. Bij dit hoofdstuk hoort 

een onlinevideo waarin de procedures worden gedemonstreerd, bedoeld om het 

gebruik van deze methoden toegankelijker te maken. 

Hoofdstuk 5 vergelijkt de fysiologische en biomechanische uitkomsten van 

hoepelrolstoelpropulsie over de grond, op de loopband en de ergometer, onder 

gestandaardiseerde condities. Verschillende labs gebruiken verschillende testmodi, 
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onder de aanname dat de gevonden resultaten zich laten vertalen naar 

rolstoelpropulsie in het dagelijks leven. Er is echter nog weinig bekend over de mate 

waarin data over propulsie met vergelijkbare vermogen en snelheid daadwerkelijk 

overeenkomt, wanneer het is verzameld over de grond, de loopband en de 

ergometer. Door de methoden uit hoofdstuk 4 te hanteren, werd het vermogen 

gestandaardiseerd, waardoor taakeisen zo gelijk mogelijk waren. Overeenstemming 

tussen de condities was gemiddeld tot goed voor de meeste uitkomstvariabelen, 

maar er werden ook enkele verschillen tussen de condities gevonden. De ecologische 

validiteit van lab apparatuur zal verder moeten worden verbeterd en de mogelijke 

invloed van deze verschillen op specifieke protocollen en uitkomsten moet worden 

geëvalueerd. 

Hoofdstuk 6 en 7 omvatten twee implementatieonderzoeken die demonstreren hoe 

het rolstoelpropulsie-lab zou kunnen worden gebruikt. Hoofdstuk 6 hanteert een 

gestandaardiseerd leerprotocol op de rolstoel ergometer, om het aanleren van 

vaardigheden voor propulsie in rolstoel racen onder een groep onervaren 

gebruikers in kaart te brengen. Rolstoelracen is een zeer technische vaardigheid, die 

duidelijk verschilt van reguliere hoepelrolstoelpropulsie. De studie onderzoekt 

onervaren deelnemers gedurende onbegeleide rolstoel-oefensessies op de 

rolstoelergometer en vergelijkt hen met een ervaren atleet. De propulsie techniek 

van nieuwe gebruikers verbeterde over de tijd, maar kwam nog niet in de buurt van 

dat van een ervaren atleet. Hoofdstuk 7, daarentegen, illustreert de uitdagingen van 

motorisch leren in het gebruik van een elektrisch ondersteunde hoepelrolstoel op 

een rolstoel loopband. ‘Power assisted’ rolstoelen zijn een steeds vaker 

voorkomende modus van verplaatsen, omdat ze overbelastingsklachten in de 

schouders kunnen verminderen en de actieradius van rolstoelgebruikers kunnen 

vergroten. Dit hoofdstuk laat zien dat het controleren van ondersteunde rolstoelen 

voor nieuwe gebruikers in het begin een uitdaging vormt, maar dat de controle door 

oefening verbetert. De ergometer zou in toekomstig onderzoek kunnen worden 

gebruikt om de algoritmes die in ‘power-assist’ rolstoelen worden gebruikt te 

verbeteren. 

Hoofdstuk 8 biedt een algemene discussie over de bevindingen van dit 

proefschrift, met benoeming van de mogelijkheden voor het implementeren van 

nieuwe innovaties in het rolstoelpropulsie-lab. De huidige praktijk kan nog niet 

volledig profiteren van de methoden die in de academische omgeving zijn 

ontwikkeld, en het blijft voor onderzoekers lastig om voldoende participanten te 

vinden. De implementatie van rolstoelpropulsie-labs kan deze beide problemen 

oplossen, doordat het mogelijkheden biedt voor het systematisch analyseren van 

rolstoelgebruikers in onderzoek, maar ook in de klinische praktijk en de 
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aangepaste (top)sport. Daarnaast bieden deze labs de mogelijkheid voor efficiënte 

samenwerking tussen verschillende centra, doordat zij gestandaardiseerde 

protocollen en uitkomsten aanleveren. De beschikbaarheid van de nieuwe rolstoel 

ergometer is cruciaal voor de ontwikkeling van rolstoelpropulsie-labs, doordat het 

adequaat simuleren en accuraat meten van rolstoelpropulsiekenmerken ermee 

mogelijk is, en wordt gefaciliteerd.
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