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Algemene werkplekinstellingen 

  
Op bovenstaand plaatje komen de cijfers overeen met de uitleg hieronder. De volgorde is 
ook belangrijk en handig om als gewoonte te (gaan) gebruiken bij gebruik van meerdere 
werkplekken. 
 
Dit zijn algemene basisinstellingen van de werkplek.  
 

1. De stoelhoogte 
Stel de hoogte van je stoel zo in dat je voeten goed plat op de grond kunnen blijven. 

De hoogte van de stoel moet zo zijn ingesteld dat je benen optimaal kunnen 
ontspannen en je makkelijk rechtop kunt zitten. De hoek van de knieën mag (iets 
meer dan) 90 graden zijn, om de bloeddoorstroom optimaal te houden. Probeer de 
hoogte uit door je stoel wat hoger en lager te zetten en te voelen wanneer je benen 
het makkelijkst ontspannen.  

2. De zitdiepte 
Je bovenbenen mogen optimaal gebruik maken van de zitting, dus schuif de zitting 
zover naar voren als de bovenbenen nodig hebben. Hou een ruimte van ongeveer 2 
vingers dik in de knieholte, zodat er geen afknelling plaatsvindt van de zitting in de 
knieholte. 

3. De rugleuning 

De rugleuning dient zo ingesteld te staan dat deze je (onder)rug goed ondersteunt 
wanneer je zit met een rechte rug. De lendesteun mag voelbaar zijn onder de holte 
van de rug, net boven de bil. Dit is de belangrijkste steun van de rugleuning.  

4. De armleuningen 
Je armen zijn gemaakt om te bewegen vanuit de schouders. De armleuningen van de 
stoel moeten je niet hinderen bij het bewegen van je armen. Leun dus tijdens het 
typen en muizen niet op de armleuningen. Als je leunt op de armleuningen ga je 
vanuit je onderarmen of polsen bewegen en je schouders optrekken, wat klachten 
kan veroorzaken. Doe de armleuningen dus voldoende naar beneden, zodat de 
schouders goed kunnen ontspannen. Er is dan een beetje ruimte over tussen de 
armsteun en de elleboog (het botje ‘zweeft’). Stel zo mogelijk ook de breedte van de 

armsteunen in, zodat je met de armen langs je lichaam kan werken. 
Je armsteunen gebruik je alleen in rust voor je onderarmen. 
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5. Bureauhoogte en eventueel voetenbankgebruik 
Als je nu de stoel naar het bureau verplaatst mag het bureaublad op dezelfde hoogte 
staan als de bovenkant van de armsteunen, in 1 lijn. 
- Is het bureau hoger dan de armsteunen? Dan mag het bureau omlaag versteld 

worden. 
- Is het bureau lager? In dat geval zou het bureau hoger geplaatst moeten worden.  
De voetenbank is alleen in specifieke gevallen nodig, bijvoorbeeld als de stoel in de 
laagste positie staat en de voeten kunnen niet plat op de grond gezet worden. 

6. De hulpmiddelen 
Plaats alle middelen (toetsenbord, muis en monitor) recht voor je. Als je nu rechtuit 
kijkt, zou je met je ogen op de bovenste 1/3 deel van het beeldscherm terecht 

moeten komen. De monitor kan beter iets te laag dan iets te hoog geplaatst worden. 
De monitor mag iets gekanteld (bovenkant naar achter) worden. Wat betreft de 
afstand is het belangrijk dat je de tekens op de monitor goed kan lezen. 
Het toetsenbord mag binnen handbereik geplaatst worden, de muis naast het 
toetsenbord. Papierwerk waar vanaf gelezen wordt tijdens het 
toetsenbord/beeldschermwerk leg je op een documenthouder. De documenthouder 
staat tussen het toetsenbord en de monitor. 

 
Overige tips: 
Als de bureaustoel dynamisch ingesteld kan worden is dat beter dan in de ‘vaste‘ stand 
zetten. Tijdens het dynamisch zitten is er meer beweging (door de ‘losse’ zitting en 
rugleuning) en  kunnen er lichamelijke klachten (zoals hernia) voorkomen worden (door o.a. 
betere bloeddoorstroom en afvoer van afvalstoffen). Met de draaiknop (vaak) midden onder 
de zitting van de stoel kan de weerstand geregeld worden. (Meer weerstand geeft minder 
beweging/dynamiek van de stoel.) Tijdens het werken aan de werkplek moet de stoel 
voldoende steun geven, zonder achterover te kantelen. Bij de juiste weerstand kantelt de 
rugleuning alleen tijdens een bepaalde druk van het lichaam tegen de rugleuning en de stoel 
komt vanzelf weer recht te staan zonder deze druk. 
 
Regelmatig (elk half uur) even opstaan e/o lopen is erg belangrijk voor de bloeddoorstroom 
van zuurstofrijk bloed en de afvoer van afvalstoffen in het bloed. Bedenk welke momenten 
dat voor jou kunnen zijn. Bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden staand uitvoeren, koffie 
halen op een andere verdieping en overleggen met een collega i.p.v. een mailtje sturen. Dit 
regelmatig in beweging zijn zorgt voor een fitter gevoel na een werkdag en voorkomt 
problemen op langere termijn. 
 
Meer tips ontvangen: 
www.facebook.com/YergoTips 
 
Voor overige vragen: 
Yoke@yergo.nl 
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