
Werkplekinrichting

Een gezonde zithouding
Dat is beter.



 

Gezonde zithouding
Dat is beter

De wijze waarop de werkplek is ingericht en 
de instellingen van het meubilair zijn van 
essentieel belang. Langdurig achter een 
beeldscherm zitten of te maken hebben met 
andere fysieke belasting, verhoogd de kans 
op klachten aan arm, nek, rug of schouders. 

Stel uw werkplek zelf gemakkelijk in volgens 
onderstaande instructies, doe regelmatig 
oefeningen, ken uw sneltoetsen en lees de 
tips voor een optimale werkplekinrichting.

Werkplekinstelling

Instellen stoel
Zithoogte, armleggers en rugleuning

• Stel de hoogte van de stoelzitting in.
• Stel de diepte van de stoelzitting in 

zodat er ongeveer 3-7 cm tussenruimte  
aanwezig is tussen de knieholte en de 
zitting van de stoel. 

• Zet de armlegger op de juiste hoogte 
zodat de boven- en onderarm een hoek 
maken van 90 graden. 

• Zorg voor een goede ondersteuning in de 
rug en maak gebruik van de lendesteun. 

• Zorg dat de boven- en onderarm een 
hoek van 90 graden maken.

• Maak gebruik van het 
bewegingsmechanisme van de stoel.

Instellen bureau & accessoires
Toetsenbord, muis en beeldscherm

• Bureau: zet het bureau op gelijke hoogte 
als de armleggers van de bureaustoel. 

• Toetsenbord: plaats het toetsenbord aan 
de rand van het bureau. Zorg dat de 
onderarmen worden ondersteund door de 
armleggers van de bureaustoel. 

• Muis: gebruik de muis naast het 
toetsenbord om overstrekking van de 
arm te voorkomen. Bedien de muis vanuit 
de arm en niet vanuit de pols en maak 
zoveel mogelijk gebruik van sneltoetsen. 

• Beeldscherm:  zorg dat de rand van 
het beeldscherm op ooghoogte staat 
(afstand van een armlengte tussen oog 
en scherm).

Tips
• Onderbreek regelmatig de werkzaamheden.
• Verander van werkhouding om langdurige eenzijdige belasting te voorkomen. 
• Let op een ontspannen werkhouding.
• Benut de lunchpauze om zowel mentaal als fysiek los te komen van het werk.
• Sporten en variatie in bewegen is belangrijk om het lichaam in goede conditie te houden. 
• Creëer een goede balans tussen werk en privé. 
• Maak gebruik van een pauzeprogramma indien beschikbaar.
• Drink voldoende water & eet een gevarieerde en gezonde lunch.
• Maak gebruik van sneltoetsen.



Zorg voor voldoende afwisseling in houding en werkzaamheden en neem 
voldoende pauzes. Dat is beter. 

Ga rechtop staan 
of zitten en trek 
uw schouderbladen 
naar achteren en 
omlaag. 

Pak uw handen 
achter uw rug vast. 
Druk de schouders 
naar achteren en 
breng de borst 
vooruit.  

Houd 1 arm 
gestrekt recht voor 
u en pak met uw 
andere hand uw 
vingers vast en trek 
deze naar u toe. 

Ga rechtop staan of 
zitten. Strek uw nek 
en maak vervolgens 
een onderkin.

Oefeningen
Afwisselen en herhalen

Trek uw schouders 
op en laat ze weer 
vallen, terwijl u diep 
uitademt.

Draai uw hoofd zo 
ver mogelijk naar 
links en naar rechts.

Ondersteun de 
onderrug met 
uw handen. Duw 
uw handen naar 
voren en het 
bovenlichaam naar 
achteren. 

Plaats uw hand 
boven uw oor en 
draai uw hoofd 
met de kin richting 
de oksel. Houd 
deze oefening 15 
seconden vast. 



Sneltoetsen

CTRL + C

CTRL + X

CTRL + V

CTRL + Z

CTRL + Y

ALT + TAB

CTRL + F

Kopiëren 

Knippen

Plakken

Actie ongedaan maken

Ongedane actie opnieuw 

uitvoeren

Wisselen tussen 

openstaande programma’s

Woord of stuk tekst zoeken 

in document of browser

cmd

Meer informatie?
E-mail: Hannie.salters@beter.com 
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