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K A N T O O R   P L U S   M A G A Z I J N



Checklist juiste werkhouding compute werkplek

Er is veel onduidelijkheid over het juist instellen van de computerwerplek voor de 

thuiswerkplek en voor kantoor. Het instructieboekje van de bureaustoel geeft 

daar geen antwoord op. Die instructie gaat namelijk alleen over de wijze 

van bediening, dus uitleg over welke knop waarvoor dient. Deze checklist 

is een aanvulling op het instructieboekje. Het geeft aan hoe je tot een 

juiste werkhouding komt. De volgorde van de uit te voeren handelingen 

wordt beschreven. Instellen van de stoel is niet een eenmalig iets. Voor 

het lichaam is het beter om enkele keren per dag de stoel te verstellen. 

Zo raakt het lichaam niet gewend aan een vaste positie en ontstaat er 

zitdynamiek. Ook de wisseling van vlakke zool naar een schoen met hoge hak 

vraagt om een nieuwe instelling van de zitting en armleggers van de bureaustoel.

Actief of passief zitten?
Elk type werk vraagt om een specifieke instelling van de stoel. Computerwerk doe je met een rug in een vaste rechte positie. 

Dat heet actief zitten. Telefoneren, lezen of een gesprekje voeren kan prima met een rug in een stand naar achteren of in een 

vrijstand. Dat heet passief zitten.

STAP 1  |  INSTELLEN BUREAUSTOEL

Instellen zithoogte

- Juiste zithoogte: onder- en bovenbeen in een hoek van 95o - 100o ten opzichte van elkaar, zodat 

de heupen iets uitsteken boven het kniegewricht.

- Bij wisseling schoeisel (hoge hak/lage hak): stoel opnieuw instellen.

Instellen zitdiepte

- Zo ver als mogelijk achterop stoelzitting in rechte zithouding gaan zitten.

- Juiste zitting diepte: vrije ruimte van een vuist tussen voorzijde zitting en knieholte.

Instellen hoogte rug

- Juiste hoogte van de rug: De bolling van de stoelrug laten aansluiten op de holling van de wervelkolom.

- Juiste breedte: instellen op schouderbreedte in een rechte zitpositie met holle rug en met gebogen

 armen langs het lichaam.

Instellen hoogte armlegger 

- Juiste armlegger hoogte: de armlegger moet een 90o - 95o gebogen linker- en rechterarm 

zonder (tegen-)druk ondersteunen.

Instellen breedte armlegger

- Juiste breedte: instellen op schouderbreedte in een rechte zitpositie met holle rug en met gebogen 

armen langs het lichaam.

Instellen stand van de rug

- Juiste stand van de rug: recht (actief) bij computerwerkzaamheden en eventueel in vrijstand of 

hellend naar achteren (passief) bij bellen, lezen, overleg.

STAP 2  |  INSTELLEN BUREAU (nadat bureaustoel is ingesteld)

Instellen stoelpositie

- Juiste stoelpositie: met rechte rug zitten, buikwand tegen bladrand positioneren. Eventueel 

armpads naar voren of naar achteren verschuiven om deze positie te bereiken.

Instellen hoogte werkblad

- Juiste werkbladhoogte: hoogte armlegger -/- hoogte toetsenbord. Bij computerwerk wordt 

de onderarm ondersteund door de armpad of het werkblad en de pols door het toetsenbord.

STAP 3 INSTELLEN MONITOR

Instellen monitordiepte

- Juiste diepte: op gestrekte armlengte vanuit juiste stoelpositie (vaak ca 50-60 cm vanaf voorzijde werkblad).

Instellen monitorhoogte (bij enkele en dubbele monitor)

- Juiste hoogte: vanuit juiste stoelpositie bovenrand monitor op ooghoogte instellen.

TIPS:
- Op een harde vloer moeten zachte of multifunctionele wielen gebruikt worden.

- Op een zachte vloer moeten harde of multifunctionele wielen gebruikt worden.

- Een voetensteun is bedoeld als vloerverhoging en gebruik de voetensteun dus alleen als het bureau niet 

laag genoeg kan worden ingesteld bij een juiste instelling van de bureaustoel.

- Plaats de monitor altijd recht voor je om ongewenste lichaamsverdraaiing te voorkomen.

- Plaats een monitor bij voorkeur haaks om een gevel om ongewenste lichtinval in de monitor te voorkomen.

- Plaats het toetsenbord op een afstand waarbij goede ondersteuning van de onderarm mogelijk is 

(op armpad van de bureaustoel of op het werkblad)

- Zorg dat u de muis kunt bedienen zonder te reiken of uitzwaaien met uw arm.

- Steun uw voeten niet af op het voetenkruis van de bureaustoel.
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