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“Zit nu toch eens 5 minuten stil”‘Bewegend
zitten’

Een ergonomisch doe-boekje 

voor thuis en op kantoor.
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De laatste jaren is de aandacht van werkgevers en werknemers voor

ergonomie op de werkplek steeds meer toegenomen. En terecht: een

goede houding op het werk kan heel wat ongemakken en dus ook 

– vaak langdurig – ziekteverzuim of zelfs blijvende arbeids-

ongeschiktheid voorkomen. Wist u dat zo’n 80% van de bevolking

vroeg of laat te maken krijgt met rugklachten? Een groot deel

daarvan is terug te voeren op een verkeerde (zittende) werkhouding.

Alle werkzaamheden die lange tijd in dezelfde houding worden

uitgevoerd, zijn belastend. Dus óók langdurig zitten. Of typen.

Of schrijven.

Een goede, perfect individueel instelbare kantoorstoel kan veel

ongemakken voorkomen. Maar een goede stoel alleen is niet

genoeg. De hele werkplek moet zo optimaal mogelijk worden

ingericht. Dat kan vaak met eenvoudige ingrepen of trucjes, zonder

dat dit extra geld hoeft te kosten. Vaak is er ook een gedrags- en

mentaliteitsverandering nodig.We moeten leren dat onafgebroken

werken op termijn nefast is en dat de luttele tijdswinst door ‘in één

ruk door te werken’echt niet opweegt tegen de problemen achteraf.

Regelmatige bewegingspauzes en eenvoudige stretchoefeningen

bieden vaak al soelaas. Ze duren amper een paar minuutjes, zelfs

seconden, maar zijn hard nodig voor de herstelprocessen in de

spieren en andere weefsels.

In het eerste deel van dit boekje vertellen wij u wat de meest

voorkomende problemen zijn als gevolg van een verkeerde houding

op kantoor. Ook andere factoren die een rol kunnen spelen bij de

klachten, worden kort aangehaald. Het boekje is opgedeeld in

handige hoofdstukjes, waarin u mogelijke klachten per lichaamsdeel

geklasseerd terugvindt. Bij elk hoofdstukje of probleem krijgt u

eenvoudige tips en suggesties voor effectieve stretchoefeningen.

In het laatste deel tenslotte vindt u een aantal makkelijk toe te

passen richtlijnen voor een ergonomisch verantwoorde kantoor-

inrichting en pasklare tips om uw kantoorstoel optimaal in te

stellen.

Ergonomisch én economisch

verantwoord werken
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▲    Deze lijst van mogelijke klachten is

natuurlijk niet volledig en de voor-

gestelde remedies zijn geen mirakel-

oplossingen. In een aantal gevallen blijft

het zeker nodig uw arts, kinesist of ergo-

noom te raadplegen.

Hoofdpijn? Rugpijn? Dikke benen of pijnlijke handen?

Allemaal frequent voorkomende klachten die vaak

hun oorzaak vinden in een verkeerde werkhouding.

Gelukkig zijn deze klachten in veel gevallen eenvoudig

te verhelpen of te voorkomen. Hierna vindt u alvast

een reeks eenvoudige tips.

Deel 1

TIP

Blijven de klachten aanhouden? Dan is het handig een logboek bij

te houden. Wanneer kreeg u last en wat deed u precies in de

periode daarvoor? Deze gegevens geven uzelf een beter inzicht in

de oorzaak van de problemen en kunnen zeer nuttig zijn voor een

accurate diagnose en verdere behandeling.

Pijn aan de ogen 

Hoofdpijn

Pijn in de nek en de

schouders

Pijn aan de pols 

en de vingers  

Zitpijn 

Pijn aan de bovenbenen 

Pijn aan de knieën

en de voeten 

Klachten 
en oplossingen Pijn aan de bovenarm 

Pijn aan de onderarm  

Rugpijn 
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Uit deze tekening blijkt dat de druk op

de tussenwervelschijven extreem groot

is in een zittende, naar voren gebogen

houding.De natuurlijke vorm van de rug

is een S-vorm.In deze houding is de druk

in de tussenwervelschijven gelijkmatig

verdeeld. Om deze S-vorm in zittende

houding te kunnen handhaven, is een

kantoorstoel nodig met een goede

bekken– en lendensteun.

Rugpijn is zonder twijfel de meest voorkomende klacht bij 

mensen met een zittende job. Rugpijn ontstaat onder meer 

doordat bepaalde spiergroepen overbelast worden. Rugpijn 

ontstaat tevens doordat de elastische tussenwervelschijven 

(de ‘schokdempers’ tussen de wervels) overbelast worden.

Hierdoor kan de gelei-achtige kern uitvloeien/stulpen.

Deze uitstulping kan zenuwbanen afknellen en pijn 

veroorzaken. Men spreekt dan van een discushernia.

R U G

▼    De druk op de tussenwervel-

schijven in verschillende houdingen

referentie Nachemson, 1965

■ Hoe kunt u rugpijn voorkomen/verhelpen? 

Pas ook het principe van ‘bewegend

zitten’ toe. Zet de rugleuning van 

de stoel ‘los’, zodat deze al uw

bewegingen en verschillende werk-

houdingen volgt: voorover zitten

(schrijven, …), licht achterover zitten

(om gesprekken te voeren, te telefo-

neren of te typen/werken met de

muis) en ver achterover zitten (rusten,

lezen, soms typen). En tenslotte mis-

schien het belangrijkste advies: blijf

niet te lang in dezelfde houding zitten,

las bewegingspauzes in en doe enkele

stretchoefeningen. Op die manier

vermindert de spanning in de spieren

en kunnen ze opnieuw zuurstof en

voedingsstoffen opnemen.

Stretchoefening voor de rug.

▲    Ga rechtop staan, met de handen

boven het hoofd en rek u zolang mogelijk

uit. Dit kan ook vanop een stoel: druk de

rug stevig tegen de rugleuning en strek

armen en benen.

BELANGRIJK ADVIES:

Zoals bij alle oefeningen of stretches
geldt ook voor de oefeningen in dit
boekje: stop onmiddellijk als u pijn of
ongemak door de oefeningen onder-
vindt of als ze de symptomen vererge-
ren. Raadpleeg in dit geval zeker uw
arts.

Bewegingspauzes hoeven niet noodzakelijk minutenlang te duren. Ook

‘micropauzes’ (enkele seconden) zijn heilzaam, doordat de spieren ge-

durende korte tijd kunnen ontspannen en de doorstroming weer op gang

komt.

TIP

R
U

G

Let erop dat u zoveel mogelijk rechtop

zit en gebruik ook het volledige steun-

vlak van de rugleuning.
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▼    Trek uw hoofd recht naar ach-

teren, zonder het achterover of

voorover te hellen. Hou dit gedu-

rende 7 seconden vol. Deze stretch

verlicht de spanning in de spieren

rond de nek. U kunt deze oefening

zowel zittend als staand uitvoeren.

Als u vaak aan de computer werkt, neemt de nek vaak een verkeerde

houding aan: - de nek is overstrekt: het computerscherm staat te 

hoog.

- de nek is gebogen: u kijkt te vaak naar beneden 

(documenten, toetsenbord, …).

- de nek is gedraaid: het beeldscherm staat te veel in 

een hoek van het bureau.

N E K

- Probeer zoveel mogelijk rechtop te

zitten en las regelmatig pauzes in.

- Zet het beeldscherm recht voor u,

zodat u niet met een gedraaid hoofd

hoeft te werken. Hou rekening met

een geschikte schermhoogte: de

ooghoogte moet ongeveer gelijk zijn

met de bovenrand van het scherm.

- Gebruik een documentenhouder.

Zet deze tussen het scherm en het

toetsenbord als u niet blind kunt

typen of naast het scherm als u

wel blind kunt typen.

- Maak regelmatig een paar minuut-

jes tijd voor stretchoefeningen.

■ Oplossingen voor nekpijn 

▼    Hel uw hoofd naar 1 zijde en in

die houding vervolgens lichtjes

naar achteren.

Pas de helling aan tot u weerstand

voelt van de spieren in uw nek.

Uw schouders blijven ontspannen.

Hou dit 7 seconden vol. Herhaal in

de andere richting.

Deze stretch rekt de 2 verticale

spieren vooraan de nek.

▼    Zit rechtop met ontspannen

schouders. Sluit uw ogen. Laat uw

hoofd rustig naar voren hellen

zonder uw schouders of romp mee

te bewegen. Hel naar voren tot u

weerstand voelt van uw achterste

nekspieren. Hou dit gedurende 7

seconden vol. Herhaal 3 maal.

Uit onderzoek is gebleken dat de

spierspanning in nek en schouders

drastisch oploopt bij mensen die in

een stressvolle omgeving werken.

Als men onder hoge stress werkt,

is men immers minder geneigd

pauzes te nemen. Zo komt men in

een negatieve spiraal terecht, want

zonder pauzes neemt de

vermoeidheid toe en gaat men meer

fouten maken, waardoor de stress

nog meer toeneemt. Pauzes zijn dus

zeker geen tijdverlies, integendeel:

ze gaan spier- en oogvermoeidheid

tegen en komen de efficiëntie van het

werk ten goede. Ook algemene anti-

stressprogramma’s kunnen zeer

nuttig zijn, alsook ‘pauze software’.

Weetje

N
E

K

10 11



Gespannen, pijnlijke schouders zijn een andere plaag waar veel kan-

toorwerkers mee geplaagd worden. Een van de mogelijke oorzaken is

onvoldoende ondersteuning van de armen. Een kantoorstoel met

instelbare elleboog-/armsteunen is al een goede oplossing. Stel de

armsteunen zowel in de hoogte, als in de breedte in zodat de schou-

ders optimaal ontspannen worden.

Andere mogelijke oorzaak: te weinig vrije ruimte voor het toetsen-

bord. Plaats in dit geval het scherm achteruit en maak meer ruimte

vrij op het bureauvlak, zodat de onderarmen op de tafel kunnen rus-

ten. Is het bureau niet diep genoeg? Dan hoeft u niet direct zwaar te

investeren in nieuw meubilair. Een bladverbreder of een bijzettafel

helpt u ook al een eind verder.

Werken met opgetrokken schouders is een andere mogelijke boos-

doener. In dit geval staat uw stoel niet hoog genoeg ten opzichte van

de tafel. Zet de tafel lager. Als dit niet kan, zet u uw stoel hoger en

gebruikt u een voetensteun.

S C H O U D E R S

� Hou een gewicht van 4 à 5 kg (bv. een

dik woordenboek) in uw hand en laat uw

arm langs uw lichaam hangen.

U kunt deze oefening zowel zittend als

staand uitvoeren. Uw rug en nek blijven

recht, uw schouders ontspannen.

Hou deze positie 10 seconden aan en leg

dan het gewicht neer. Herhaal 3 maal aan

elke zijde. Deze stretch vergroot de beweeg-

lijkheid en flexibiliteit van de schouders.

Stretchoefening voor de schouder.

� Ga zitten of staan en steek

een arm omhoog. Reik dan met

uw hand achter uw hoofd naar

het midden tussen uw schou-

derbladen. Duw uw elleboog

zachtjes naar achteren. Trek met

uw andere hand uw elleboog

zachtjes in de richting van het

hoofd. Even volhouden en vervol-

gens iets verder proberen te

gaan. Hou deze positie 7 secon-

den aan. Herhaal met uw andere

arm. Deze oefening verhoogt de

soepelheid in uw elleboog,

bovenarm en schouder.

� Hou uw armen achter u en probeer

om de handen bij elkaar te brengen.

Hou uw ellebogen en rug recht. Hef ver-

volgens uw armen op. Hou deze positie 

7 seconden vol. Deze stretch zal de ruim-

te voor de zenuwen verhogen tussen het

schouderblad en het sleutelbeen. Uw

vorderingen na verschillende oefeningen

kunt u aflezen uit de hoogte die u kan

bereiken met uw handen bij elkaar.

De armen nemen ongeveer 10% van

ons lichaamsgewicht in. Een zware

last dus die de schouders en de wer-

velkolom moeten torsen! 

Gebruik daarom steeds een kantoor-

stoel met verstelbare armsteunen.

Weetje

S
C

H
O

U
D

E
R
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Afwisseling is het toverwoord.

Organiseer uw werk zo dat uw taakinhoud zo afwisselend mogelijk is: typen,

klasseren, lezen, telefoneren, … Op die manier gaat u automatisch van houding

veranderen. Ook de werkgever kan een belangrijke rol spelen door de taak van

werknemers minder eenzijdig te maken of door taakroulatie. Dit systeem is

een doeltreffend middel om niet dag in dag uit dezelfde spieren te belasten.

Bovendien leert men zo verschillende facetten van de onderneming kennen,

wat op zich weer extra motiverend werkt.

TIP

▲    Strek een arm recht voor u uit. Breng dan de arm voor uw borst. Trek zachtjes aan de

elleboog met uw andere arm. Hou deze positie 7 seconden aan. Herhaal met uw andere

arm. Deze stretch werkt op de bovenarm en de schouder.

Benen, voeten en knieën zijn een ander groot pijnpunt. Een goed inge-

stelde stoel kan hier veel leed verhelpen.

Teveel druk op de zitbeenderen ontstaat doordaat de stoel te laag

staat. Stel uw stoel in hoogte zo in, dat de hoek van de knieën iets meer

dan 90° is bij ontspannen rechtop zitten. Ook is het mogelijk dat de zit-

ting van de stoel te dun is. Dit komt vooral voor bij mensen met een

relatief groot gewicht en kleine vetmassa. Kies voor een stoel met een

dikkere zitting of gebruik een plat extra kussen als tijdelijke oplossing.

B E N E N  E N  V O E T E N

B
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E
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Sinds de opkomst van de computer is een andere klacht steeds meer

de kop gaan opsteken: pijn aan de handen, polsen en vingers.

P O L S  E N  H A N D E N

Zorg er steeds voor dat u de tafel-

hoogte aanpast aan de stoelhoogte

en niet andersom. Een niet verstel-

bare tafel verhogen kan gemakkelijk

door er blokjes onder te plaatsen.

Drukpijn in de knieholte ontstaat

doordat de zitdiepte van de stoel te

groot is. Stel de zitdiepte zo in dat er

ongeveer een vuistbreed ruimte

tussen de rand van de stoel en de

knieholte is. Een andere mogelijke

oorzaak is dat de stoel te hoog is,

waardoor de benen over de rand van

de zitting hangen. Zet uw stoel

lager, zodat de voeten op de grond

steunen en de hoek van de knieën

iets groter dan 90° is. Is uw tafel

hiervoor te hoog? Zet uw stoel dan

terug hoger en gebruik een voeten-

steun.

Dikke benen ontstaan door langdu-

rig zittend te werken. Dit stremt

immers de doorstroming van bloed-

en lymfevaten. Regelmatig opstaan

en rondlopen is hiervoor een goede

remedie.

TIPS

P
O

LS
 E

N
 H

A
N

D
E

N

Bij veelvuldig gebruik van het nume-

riek toetsenbord en de muis zijn de pol-

sen te fel naar buiten gebogen (zie

tekening 1). Dit kan op termijn zelfs tot

een tenniselleboog leiden! Gebruik

daarom een aangepast toetsenbord of

een apart numeriek toetsenbord. Pas

de positie van de muis aan of gebruik

meer de functietoetsen in plaats van de

muis.

Te fel naar beneden gebogen polsen

kunnen ook pijn veroorzaken (zie teke-

ning 2). Zorg voor een neutrale pols-

houding ten opzichte van toetsenbord

en muis en laat de handen en vingers

zoveel mogelijk in een gestrekte hou-

ding werken. Een polssteun kan ook

helpen.

Een pijnlijke pinkzijde wordt veroor-

zaakt door overbelasting van de ulnaire

zenuw (zie tekening 3). Dit ontstaat

door teveel druk op de handpalmen

doordat er gewerkt wordt met opge-

trokken schouders of doordat de elle-

boog op een scherpe tafelrand rust.

Vermijd dus scherpe randen aan de

tafel en laat de polsen niet op de rand

van het toetsenbord rusten. Gebruik

eventueel een polssteun voor muis en

toetsenbord. Stel de zithoogte (meestal

hoger gaan zitten), de tafelhoogte en de

armsteunen correct in (zie deel 2, p. 22).

Een pijnlijke duim- en wijsvingerzijde

wordt veroorzaakt door afknelling van

de mediale zenuw (zie tekening 3). Dit

is te wijten aan teveel klikken met de

muis of een te grote inwaartse bewe-

ging van de hand, door de duim bij-

voorbeeld tegen het toetsenbord te

drukken. Pas de software aan, zodat u

met de functietoetsen kunt werken,

kies een muis met een scrollwieltje en

las regelmatig pauzes in. Ook stretchen

van de onderarmspieren is nuttig.
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Zorg ervoor dat u de muis vanuit de

arm en niet vanuit de pols bedient.

Leg de arm op tafel. Bij mensen met

kleine handen kan een polssteun nut-

tig zijn. De elleboog mag natuurlijk

ook op de armsteun van de kantoor-

stoel rusten.

Klap de pootjes van uw toetsenbord

in. Dit voorkomt dat u gaat werken

met gebogen polsen.

TIPS Hoofdpijn komt regelmatig voor en is zeer vervelend. Vaak grijpt men

naar een pijnstiller, en daarmee is de kous af. Denkt men. Want pijn-

stillers lossen niets op! Dan is het interessant eens te kijken naar de

mogelijke oorzaken van de pijn, die vaak eenvoudig op te lossen zijn.

Hoofdpijn kan veroorzaakt worden door een verkeerde houding van

de nek, lichtweerkaatsing in het computerscherm, het klimaat op 

kantoor en geluidshinder.

H O O F D

■ Verkeerde houding van de

nek: zie hoofdstuk ‘Nek’ pag. 10.

■ Lichtreflecties in het beeld-

scherm

Lichtreflecties in het beeldscherm of

verblinding kunnen een oorzaak zijn

van hoofdpijn. Voor oplossingen: zie

hoofdstuk ‘Ogen’ pag. 20.

■ Klimaat

De temperatuur (te warm of te koud),

de luchtvochtigheid, tocht, CO2-gehal-

te, … kunnen hoofdpijnklachten ver-

oorzaken. Als er veel soortgelijke

gezondheidsklachten zijn in een be-

drijf, laat u best de oorzaken onder-

zoeken door een expert. Instelbare

thermostaatkranen, zelf te bedienen

zonwering en de mogelijkheid om de

airco of ventilatie zelf in of uit te scha-

kelen zijn eenvoudige maar efficiënte

hulpmiddelen.

■ Geluid

Omgevingsgeluid (door bv. een auto-

weg of spoorweg in de buurt) kan

hoofdpijn veroorzaken en wordt ook

in verband gebracht met een aantal

andere klachten zoals hoge bloeddruk,

nervositeit en slaapstoornissen. Ge-

luidswerende wanden en/of dubbel

glas kunnen een oplossing zijn. Bij

teveel geluidsoverlast door apparaten

kan men zoveel mogelijk proberen de

toestellen te verwijderen, te verplaat-

sen of te dempen.

H
O

O
FD

Strek een arm voor u uit. Draai de

handpalm naar boven. Hou uw vin-

gers naar beneden gericht en trek uw

hand met de andere zachtjes naar u

toe. Hou deze positie 7 seconden aan

en herhaal met de andere hand. Doe

dezelfde oefening nog een keer, maar

nu met de vingers naar boven

gericht. Deze stretch maakt de polsen

soepeler en rekt de spieren van de

onderarm.

� Stretchoefeningen voor de vingers.

Deze stretch rekt de kleine spieren in de

vingers. Strek de vingers in één lijn met

uw pols. Plooi de bovenste vingerkootjes

zo ver mogelijk terwijl u de onderste

naar achter drukt. Uw duim beweegt

mee naar achter. Hou dit 7 seconden vol.

Beweeg vervolgens vanuit die positie uw

vingertoppen naar de onderkant van uw

handpalm (over uw handpalm glijden

tot aan de grens met de onderarm).

Hou 7 seconden vol.

18 19
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Vermoeide ogen of een verminderd zicht kunnen verschillende oor-

zaken hebben.

O G E N

■ Beeldscherm

Plaats uw beeldscherm steeds op vol-

doende afstand.

Geschikte kijkafstanden zijn:

- voor 14-15 inch-scherm: 50-70 cm

- voor 16-19 inch-scherm: 60-85 cm

- voor 20-21 inch-scherm: 75-105 cm

Als u de informatie op het scherm -

zelfs met een aangepaste bril - niet

kunt lezen, pas dan de resolutie van

het scherm aan, afhankelijk van de

schermgrootte:

- voor een 14-17 inch-scherm: maxi-

maal 800 x 600 pixels

- voor een 19-21 inch-scherm: bij voor-

keur 1024 x 768 pixels

Of stel het operating system van de PC

in op ‘grote lettertypes’ 120 dpi in

plaats van 96 dpi.

Ook voldoende contrast tussen het

beeldscherm en de omgeving naast

het scherm is belangrijk. U kunt het

contrast op de volgende manieren ver-

hogen:

- verhoog het contrast van het beeld-

scherm (meestal met een knop op

het scherm).

- pas de schermkleuren aan. Zorg

voor een lichte ondergrond met

daarop de informatie in donkere

kleuren.

- kies voor een licht getint, maar niet

spiegelend of reflecterend werk-

blad.

De kleur van de achterliggende muur

mag echter niet te veel contrasteren

met de kleur van het scherm.

Zorg er tenslotte voor dat uw ogen

zich niet teveel aan een wisselende

kijkdiepte moeten aanpassen. Dit kan

door de documenten, het beeld-

scherm en het toetsenbord op onge-

veer dezelfde diepte te plaatsen.

Gebruik een documentenhouder.

■ Slechte verlichting

Zorg steeds voor verlichting die aan-

gepast is aan de taak. Werkt u bijvoor-

beeld met tekeningen waarop u

details of zwakke contrasten moet

onderscheiden, dan zult u meer ver-

lichting nodig hebben dan wanneer u

hoofdzakelijk telefoneert. Gebruik een

(extra) bureaulamp waar nodig. Té fel

licht kan echter nadelig zijn.

■ Droge ogen

Droge ogen kunnen ontstaan door te

droge lucht. Regelmatig de ruimte ver-

luchten kan helpen. Ook contact-

lenzen zijn een mogelijke oorzaak.

Contactlenzen verminderen boven-

dien de tijd dat iemand onafgebroken

kan werken. Las dus zeker voldoende

pauzes in en ga regelmatig weg van

het scherm.

■ Lichtreflecties in het beeld-

scherm of verblinding

Lichtreflecties van dag- of kunstlicht

in het beeldscherm is niet alleen heel

vervelend, het kan ook de ogen ver-

moeien, het zicht verminderen of

hoofdpijn veroorzaken.

Plaats daarom het beeldscherm dwars

op een raam. Plaats eventuele

(bureau)lampen naast het scherm en

gebruik anti-reflecterende armatu-

ren. Zorg voor een geschikte zonnewe-

ring (binnen of buiten).

• Laat regelmatig uw ogen nakijken, zodat uw bril altijd de aangepaste sterk-

te heeft. Vooral tussen 40 en 50 jaar gaat het aanpassingsvermogen van de

ogen soms tekort schieten. Een jaarlijkse controle kan problemen vermijden.

• Ogen ontspannen door enkele seconden oneindig ver te kijken (horizon).

TIP

O
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Deel 2

Een goede kantoorstoel is van groot belang voor een

gezonde, verantwoorde werkhouding. Een kantoor-

stoel ondersteunt de rug en het bekken optimaal en

voorkomt allerlei klachten door het principe van ‘het

bewegend zitten’.

Ook de inrichting van de werkplek heeft een grote

invloed op het werkcomfort en de gezondheid. Een

paar eenvoudige ingrepen hebben vaak een groot

effect. Hierna geven wij u graag enkele tips voor een

comfortabele werkplek: van de instelling van uw stoel

tot de plaatsing van uw bureau en uw beeldscherm.

De inrichting 
van de werkplek

3

4

5

2

1

De inrichting van de werkplek

1. Instelling stoel

2. Werkblad

3. Beeldscherm 

4. Muis en toetsenbord

5. Pauze
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■ U verricht (bijna) alleen

beeldschermwerk:

Zet het werkvlak op ongeveer dezelfde

hoogte als de armsteunen van uw

stoel.

Als u het werkblad niet kunt verlagen

of verhogen en 

- u zit te laag: stel uw stoel hoger in

en gebruik een voetensteun.

- u zit te hoog: verhoog het werk-

blad door blokjes onder de poten

te steken of de bestaande poten te

vervangen door langere.

■ U gebruikt uw werkblad

bijna uitsluitend om te lezen

en te schrijven:

Het werkblad mag 5 cm hoger staan

dan de armsteunen.

Als verhoging van het werkvlak kunt u

ook werken met een lessenaar. Een

eenvoudige oplossing is een grote

klasseermap die u als lessenaar

gebruikt.

2 .  W E R K B L A D

Vertrek voor de juiste werkbladhoogte altijd van uw goed ingestelde stoel.

■ Zithoogte:

Kies de zithoogte zodat u kan zitten

met de voeten plat op de grond, en de

knie- en enkelgewrichten onder een

hoek van iets meer dan 90°.

■ Zitdiepte:

Kies de zitdiepte zodat uw bovenbe-

nen over een maximale lengte onder-

steund zijn, en u tussen de voorzijde

van de zitting en uw knieholten een

vuistbreed ruimte heeft.

■ Hoogte van de rugleuning:

De lendensteun van de rugleuning

moet onderaan in de rugholte passen.

■ Hoogte van de armsteunen:

Kies de hoogte van de armleggers

zodat deze het gewicht van uw armen

opvangen, en u kan zitten met ont-

spannen (niet opgetrokken) schou-

ders.

1 .  I N S T E L L I N G  S T O E L

• Zit steeds met uw zitvlak en uw rug tot tegen de rugleuning!

• Laat bij voorkeur het mechaniek van uw kantoorstoel in de losse stand

staan en beweeg al zittend!

• Breng variatie in uw werk, sta regelmatig op en loop eens rond!

TIP
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Plaats documenten zoveel mogelijk

op een documentenhouder.

• U typt blind, uw documenten

staan op een documentenhou-

der naast uw beeldscherm.

• U typt niet-blind, uw documen-

ten liggen op een documenten-

houder tussen uw beeldscherm

en uw toestenbord.

- Als u de documenten vóór het

toetsenbord legt, gaat u de pol-

sen en nek overbelasten

- Als u de documenten naast het

toetsenbord legt, werkt u teveel

in een gedraaide houding.

Let op voor lichthinder (weerspiege-

lingen in het beeldscherm).

• Zet de bureaulamp aan de zij-

kant van uw bureau, zodat het

licht van rechts of links invalt.

• Gebruik bij hinder door zonlicht

altijd de zonwering.

TIPS

■ Zorg voor voldoende afstand tus-

sen uw ogen en het beeldscherm.

Hoe groter het scherm, hoe groter de

afstand mag zijn:

14-15 inch: afstand = 50-70 cm

16-19 inch: afstand = 60-85 cm

20-21 inch: afstand = 75-105 cm

■ Plaats het beeldscherm dwars op

het raam en er zover mogelijk van-

daan, zodat het licht niet in het

beeldscherm kan weerspiegelen. Zet

het scherm ook niet voor het raam:

het contrast tussen het donkere

scherm en het licht van het raam 

vermoeit de ogen.

■ Hoogte van het scherm:

U werkt met een desktop:

plaats het scherm zodanig dat uw

ooghoogte gelijk komt met de boven-

rand van het beeldscherm.

U werkt met een laptop:

- uw laptop is gekoppeld aan een

dockingstation met een apart

beeldscherm en toetsenbord.

Plaats het scherm zodanig dat uw

ooghoogte gelijk komt met de

bovenrand van het beeldscherm.

- uw laptop staat in een laptophou-

der, de bovenkant van het scherm

van de laptop is op ooghoogte

ingesteld en u werkt met een apart

toetsenbord.

3 .  B E E L D S C H E R M

■ Zorg ervoor dat de pols zo neu-

traal mogelijk staat t.o.v. het toetsen-

bord en de muis:

- Werk met de pootjes van het toet-

senbord ingeklapt.

- Bedien de muis vanuit de arm en

niet vanuit de pols.

- Ondersteun de armen zoveel

mogelijk (op tafel/armleggers).

- Gebruik indien nodig een pols-

steun.

4 .  M U I S  E N  T O E T S E N B O R D

lumbaalondersteuning

Toetsenbord op

ellebooghoogte

documenten-

houder

bovenbenen parallel

aan de vloer

scheenbeen loodrecht

voeten vlak of op

een steun

gelijkmatige drukverdeling

aan zitvlak en dijbenen
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