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Ergonomisch werken

Ergonomisch zitten

Stoel 
Bij de ideale stoelhoogte maken uw onderbenen een hoek van 90 graden (of iets 
meer) met uw bovenbenen terwijl de voeten plat op de grond staan. De ideale 
hoogte van de armleuningen is zo dat onderarmen een hoek van 90 graden 
met de bovenarmen maken zonder dat u uw schouders optrekt. De ideale zit-
diepte is zo dat ruimte tussen uw kuiten en de zitting ongeveer 2 á 3 vingers is.

Bureau 
De ideale bureauhoogte is gelijk aan de armleuningen. NB. Als de armleuningen 
te breed staan en ze zijn niet verstelbaar zijn, kunt u het bureau als armonder-
steuning gebruiken. U verlaagt dan na instellen van de tafel de leuningen zo dat 
ze onder de tafel passen.

Toetsenbord, muis en beeldscherm 
Als uw armen op de stoelleuningen rusten, staat het toetsenbord zo’n 10 à 15 
cm van de bureaurand. Gebruik u het bureau als armsteun, dan staat het toet-
senbord 20 à 30 cm van de rand zodat uw ellebogen (net) niet rusten op het 
bureau. In beide gevallen zijn de pootjes van het toetsenbord ingeklapt en staat 
het toetsenbord recht. Dat wil zeggen binnen schouderbreedte, tussen u en het 
beeldscherm.
De muis ligt binnen schouderbreedte, het snoer is lang genoeg om er makkelijk 
mee te bewegen. De muis zelf is groot genoeg om uw hand er goed op te kunnen 
laten rusten terwijl uw pols het bureaublad raakt. Bij het gebruiken van de muis-
knoppen, houdt u uw vingers gestrekt. 
Het beeldscherm staat op een afstand dat er ongeveer een gestrekte arm tus-
sen u en het beeldscherm past. Qua hoogte moet het beeldscherm zo staan dat 
u net niet over heen kijkt. Heeft u een beeldschermbril of leesbril, zet het scherm 
dan zo hoog dat de bovenkant van het scherm overeenkomt met dat stuk van 
de bril waarmee u het scherm leest. NB Indien u niet blind typt en dus bij typen 
naar het toetsenbord kijkt, staat het beeldscherm 10 cm lager om overbelasting 
door op- en neerkijken te voorkomen.
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Ergonomisch staan

Houding bij het staan
- het lichaamsgewicht is verdeeld over beide voeten, die staan in een kleine 

spreidstand; 

- de schouders zijn niet opgetrokken terwijl de armen een hoek van ongeveer 
90 graden met het tafelblad maken 

- u heeft een rechte rug; 

- de knieën zijn van het slot en licht gebogen.

Verdere tips bij gebruik van een zit-stabureau
- Als u niet gewend bent te staan, is het raadzaam een staroutine langzaam 

op te bouwen. Begin met vijf minuten staan en bouw dat langzaam uit naar 
(maximaal) een half uur per uur. 

- Het is belangrijk naar uw lichaam te luisteren. Als u al zittende veel gaat 
verzitten, rekken en strekken, dan is het tijd om te gaan staan. Gaat u al 
staande hangen in uw heupen of rug of leunt u op de tafel? Dan is het tijd 
om te gaan zitten.  

- Bij staan genieten schoenen met een lage hak de voorkeur: met hak staat u 
vaak met een holle rug. 

Voor meer informatie en (persoonlijk) advies, neem contact op met uw 
arbo- & milieucoördinator.


