ERGONOMISCH
THUISWERKEN
Hoe pas jij je werkomgeving ergonomisch aan?
Resolved by coach Liesbeth

TELEWERKEN
Covid-19 heeft tot gevolg dat thuiswerken gangbaarder is dan ooit met alle voor- en
nadelen. Jij kunt je dag inplannen zoals je zelf wilt, tussendoor een wasmachine
insteken of even snel naar de winkel wanneer het minder druk is.
Jij zoekt thuis de beste plek in huis om je goed te kunnen focussen en toch bergen
werk te verzetten. Als personal trainer en ergotherapeut zie ik klanten en patiënten die
het best maken van deze rare situatie, maar niet stilstaan bij hun houding aan hun
thuiswerkplek. Tenslotte werk je toch gemiddeld 7 uur per dag achter je bureau. Dit is
bijna 1/3de van je dag. Waarom zou je deze werkplek dan niet ergonomisch aanpassen
om fysieke klachten te voorkomen?
Is telewerken voor jou de norm? Zit jij veel achter je laptop te werken? Wil jij graag
rug- en nekpijn voorkomen?
Dan is deze gids voor jou! Ik heb voor jou een checklist gemaakt met de belangrijkste
tips die je moet nagaan als je (bijna) dagelijks aan je computer zit.

Veel succes!

Met sportieve groeten,

Liesbeth Dylst
Personal trainer & Ergotherapeute
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7 TIPS VOOR GEZONDER
BUREAUWERK
1. Plaats je laptop niet op je schoot.
2. Gebruik een verhoog voor je laptop.
3. Wissel zittend en staand werken af.
4. Neem een beweegpauze elke 30 min.
5. Zorg dat je op een goede stoel zit.
6. Werk met daglicht.
7. Zorg voor een goede fysieke conditie.
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BEELDSCHERM
Hoogte
Als je recht voor je uitkijkt, zou je op de bovenrand van het scherm moeten kijken. De
rustblik van je ogen valt dan mooi in het midden van het scherm. Voor mensen met
een leesbril is vaak een lagere opstelling aangewezen.
Beeldschermen kunnen op een eenvoudige manier op een gepaste hoogte gebracht
worden door er een blok papier of enkele boeken onder het scherm te plaatsen. Voor
laptops bestaan er laptophouders die in hoogte regelbaar zijn en een goede hoogte
verzekeren.
Afstand
Een goede kijkafstand van het beeldscherm is op armlengte afstand, ongeveer 50 tot
70 cm afstand. Met een uitgestrekte arm zou je het scherm moeten kunnen raken. De
tekengrootte speelt ook een rol. Met de rug tegen de rugleuning moet je de letters
makkelijk kunnen lezen. Zo niet plaats je het scherm dichterbij of vergroot je de tekens
op je scherm.
Je exacte kijkafstand is ook afhankelijk van de grootte van het scherm en de
lettergrootte. De schermen zijn groter geworden, maar daarbij ook de resolutie. Een
hoge resolutie zorgt voor een scherp beeld, wat neerkomt op kleinere letters. Ondanks
een groter scherm, is de tekengrootte even groot gebleven. De letters bij websites kan
je vergroten via Ctrl+.
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LICHTINVAL
Om een goede lichtinval te hebben, staat je scherm best loodrecht op het venster. Het
licht valt dan zijwaarts in en weerkaatst ook zijwaarts. Om geen nadelige invloed van
het heldere buitenlicht te hebben, staat je bureau 2 meter van het raam. Als dit niet
mogelijk is, kan je een zonnewering voorzien.
Wanneer je scherm naar het venster gedraaid staat, is er tegenlicht. Dit geeft een
hinderlijke reflectie. Met het aangezicht naar het venster zal het verschil in helderheid
tussen binnen en buitenlicht te groot zijn. Vooral in de zomer is dit het geval. Je ligt te
pieren naar je scherm en neemt een voorovergebogen positie aan. Als gevolg hiervan
plaats je druk op je nek en schouder spieren.

BEWEGEN
Naast correct zitten is het ook belangrijk om voldoende te bewegen. Soms zit je zo in
flow dat je niet doorhebt dat je al 2 uur stil zit. Zet een wekker en neem elke 30
minuten een 'movement snack'. Probeer je werkomgeving zo in te richten dat je jezelf
verplicht om meer te bewegen. Dit kan gaan van 10 squats, stretchoefeningen voor je
schouders, je vuil weg te gooien in de prullenmand aan de andere kant van je kantoor
of je glas water bijvullen.
Veel fysieke klachten komen voort uit een slechte 'conditie'. de spieren in je lichaam
zijn niet sterk genoeg om een goede zithouding te handhaven. Daarom is het belangrijk
om je natuurlijk spierkorset goed te trainen en te blijven onderhouden.
Vergeet niet 'motion is lotion'. Bewegen is de beste manier om fysieke klachten te
verminderen en pijn te vermijden. Weet jij niet goed hoe je hieraan begint? Of heb jij
hierbij hulp nodig? Stuur een mailtje naar resolvetrainer.liesbeth@gmail.com en we
bekijken samen wat ik voor jou kan betekenen.
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SOORT STOEL
Waarschijnlijk zit jij de hele tijd te werken van op een keukenstoel. Dat is niet erg maar
dit zijn standaard stoelen. Het wil zeggen dat ze gemaakt zijn voor de 'gemiddelde'
mens. Guess what? Deze bestaan niet. Iedereen is anders en elke mens heeft een stoel
nodig met steunpunten op een andere plaats.
Waar moet je dan op letten als je een stoel wilt kopen? Er zijn twee systemen: statische
en dynamische stoelen.
Een statische bureaustoel is er een stoel die je bewegingen niet gaat begeleiden. Een
dynamische bureaustoel laat houdingsafwisseling toe tussen actief voorwaartse taken
zoals schrijven, typen, lezen op het scherm en passief achterwaartse taken zoals bellen.
Als jij achter je scherm actieve taken uitvoert moet je proberen te streven naar een
open heuphoek in je heupen. Klassieke bureaustoelen hebben een vast zitvlak dat
horizontaal staat. De hoogte van de zitting wordt ingesteld waarbij je bovenbenen
horizontaal komen. Hierdoor ontstaat er geen onaangename druk aan de achterkant
van de bovenbenen. Als je ontspannen zit vormen de hoeken in heupen en knieën meer
dan 90°.
Een open heup hoek tijdens het zitten heeft als voordeel dat je lichaam gemakkelijker
zijn natuurlijke krommingen in de rug kan aannemen. Deze positie betekent een lichte
holte in je nek, lichte ronding ter hoogte van je bovenrug en een lichte holte van de
lage rug.
Nu telewerken de norm is, kan je proberen om je bureaustoel van op je werk tijdelijk
naar thuis te verhuizen. Mag dit niet? Dan kan je met een balanskussen een kleine
aanpassing doen aan je houding. Het kussen creëert een open heuphoek en laat
subtiele dynamische houding toe. Ideaal als je een lange vergadering hebt en niet de
mogelijkheid hebt om elke 30 minuten even recht te staan.
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ZITHOOGTE EN ZITDIEPTE
Zithoogte
Bij het instellen van je bureaustoel is het belangrijk dat je voeten allebei plat op de
grond staan en je goed achteraan gaat zitten. Door een hoek groter dan 90° te vormen
in je knieën en heupen. Hierdoor ontstaat er een open open heuphoek in je bekken en
neemt je rug natuurlijke krommingen aan.

Zitdiepte
Ergonomische bureaustoelen beschikken over een zitvlak dat naar voor of achter kan
schuiven. De zitdiepte is dan aanpasbaar. Enerzijds wil je de bovenbenen zo veel
mogelijk ondersteunen doordat de zitdruk dan lager is. Anderzijds mag het zitvlak niet
te groot zijn om druk in de kniekuil te voorkomen. Ga goed achteraan je stoel zitten.
Met je rug tegen de rugleuning zou er nog een vuist ruimte moeten overblijven tussen
de rand van de stoel en de kniekuil. Anders krijg je een onaangename druk in de
kniekuil en knelt je bloedvaten of zenuwen af. Langdurige druk kan aanleiding geven
tot bijvoorbeeld tintelingen of een slapend been. Daarom is de zitting ook afgerond aan
de voorkant.

Steun lage rug
De steun in de lage rug heeft best een bolle vorm. Deze past dan goed in de natuurlijke
holle kromming van de lage rug. Deze kan je voelen door de handen boven de
broeksriem te plaatsen. Op deze plek zou je ook de steun van de rugleuning moeten
ervaren. Een keukenstoel is dus niet geschikt om de hele dag achter de computer te
werken. Het zitvlak en de rugleuning hangen aan elkaar vast. Bureaustoelen waarbij
dat ook het geval is, zijn niet geschikt in werksituaties.
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TAFEL EN ARMSTEUNEN
Tafel
Het is belangrijk om je werktafel op de juiste hoogte in te stellen, maar kies ook voor
het juiste werkblad. Kies voor een werkoppervlak dat mat is en een lichte kleur heeft.
Idealiter is je tafel voldoende groot: min 80-100cm bij 120cm.

Armsteunen
Na de goede zithouding kan je dan de tafel op ellebooghoogte instellen. Zo wordt het
gewicht van de armen ondersteund. Dit is toch 10% van het lichaamsgewicht. Bij een
niet-verstelbare bureautafel kunnen kleinere mensen hun bureaustoel hoger zetten tot
aan de tafel ter hoogte van de ellebogen komt. Aangezien je voeten niet meer
ondersteund worden, heb je een voetensteun nodig. Grotere mensen kunnen blokjes
onder de tafel plaatsen om zo de hoogte aan te passen.
Een juiste werkhoogte is afhankelijk van de taken die uitgevoerd worden. Schrijven
gebeurt best aan een tafel iets boven de ellebogen komt zodat de armen goed
ondersteund zijn. Bij typen vanuit zit is een opstelling iets lager dan de ellebooghoogte
aanbevolen wegens de dikte van het toetsenbord. Meestal worden beide taken
gecombineerd zodat een compromishoogte aangewezen is. De bureautafel op
ellebooghoogte is dan een goede richtlijn.
Probeer om zittend en staand werken af te wisselen. Dit verhoogt de bloedtoevoer in je
spieren en de afvoer van afvalstoffen waardoor er minder snel verzuring optreedt in je
spieren. Die verzuring kan op termijn fysieke klachten geven. Plaats enkele boeken
onder je scherm en gebruik een extra klavier en muis. Uit wetenschappelijke literatuur
is zelfs gebleken dat de afwisseling tussen een zitten en staande houding een positief
effect heeft op je productiviteit.
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TOETSENBORD EN MUIS
Toetsenbord
Om je voorarmen te laten rusten op de tafel, moet er een vrije ruimte zijn van
ongeveer 15 cm tot het toetsenbord. Kies voor een 'slank' toetsenbord (niet hoger dan
4 a 5 cm) met voldoende grote toetsten. De polsen blijven dan in het verlengde van de
voorarm.
Bij het overtypen van tekst, wordt het toetsenbord ver naar voren geschoven. De
papieren of notities liggen dan voor het toetsenbord. In deze gevallen kan je werken
met een documenthouder tussen je scherm en toetsenbord. Je moet het hoofd buigen
om de tekst te kunnen lezen en het toetsenbord kan dichter bij de tafelrand blijven
staan. Een andere goede opstelling van de documenthouder is vlak langs het scherm.
Een nadeel is dat je niet meer kan schrijven op de papieren.

Muis
Om bewegingen vanuit je hele arm mogelijk te maken, heeft de muis voldoende vrije
ruimte nodig vlak langs het toetsenbord en dichtbij het lichaam. Te weinig ruimte
leidt tot kleine bewegingen vanuit de pols en deze veroorzaken juist klachten. Te veel
ruimte veroorzaakt te veel reikbewegingen en verhoging op houdingen waarbij de rug
onnatuurlijke kromming aanneemt.
Werk met een ontspannen hand en voorarm en behoud een rechte pols. Zorg altijd
voor een hoek groter dan 90° tussen je voorarm en bovenarm. Probeer ook snel- of
functietoesten in plaats van de muis te gebruiken.
Een muismat mag omdat het een zekere vrije ruimte reserveert voor de muis. Een
polssteun wordt standaard niet aangeraden. Gevaar is dat men de pols op de steun
laat rusten, waardoor de pols enkel nog kleine bewegingen maakt. De alternatieve
muizen, zoals de verticale muis, kunnen uitgeprobeerd worden bij specifieke klachten
na advies van een dokter.
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