
SLIM 
BEWEGEN

Super-zithouding
HEEFT U NA EEN TIJDJE COMPUTEREN LAST VAN TINTELENDE BENEN, STIJVE SCHOUDERS OF EEN PIJNLIJKE 
ONDERRUG? MEESTAL IS EEN SLECHT AFGESTELDE WERKPLEK DE BOOSDOENER. 

TEKST: ANNE LOYEN

 WERKPLEK OP MAAT  

Of u nou dagelijks achter de computer zit, 
of  af  en toe uw e-mail checkt op de laptop; met 
een goede afstelling van de werkplek rondom uw 
beeldscherm zijn een hoop lichamelijke klachten 
te voorkomen. De eerste stap is de plek van het 

beeldscherm in de kamer, bij voorkeur haaks op 
het raam. Zo is er zo min mogelijk last van tegen-
licht en verblinding door het heldere buitenlicht.
Stel altijd eerst de bureaustoel in voordat u de 
hoogte van het bureau aanpast. 

 Plaats beeldscherm  Plaats het 
beeldscherm recht voor u op een 
afstand dat u de letters op het
scherm goed kunt lezen.

 Hoogte beeldscherm  Als de 
stoel en het bureau op de juiste 
hoogte staan, zet u het beeld-
scherm zo neer dat de bovenzijde 
hiervan zich op ooghoogte 
bevindt. Zo nodig kunt u een boek 
of een pak papier onder het 
beeldscherm leggen.

 Hoogte bureau  Om de hoogte 
van het bureau te bepalen, moet u 
eerst de stoel instellen. De ideale 
hoogte van het bureau is dezelfde 
als die van de armsteunen: op
ellebooghoogte. Doet u veel beeld-
schermwerk? Zet het bureau dan
een paar centimeter lager – dat is
beter voor uw werkhouding.

 Laptop  Ergonomisch verant-
woord werken op een laptop kan, 
maar vraagt een aantal aanpas-
singen, met name als u meer dan 
twee uur op een dag aan de 
laptop werkt. Om het beeldscherm
op de juiste afstand en hoogte te
krijgen, kunt u de laptop het best
op een laptopstandaard zetten.
Gebruik daarnaast een los
toetsenbord en een losse muis,
en u kunt aan de slag.
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Met dank aan Carin van den Bosch, 
geregistreerd ergonoom van Evente 
Ergonomie (www.evente.nl).

1   Plaats het beeldscherm haaks op het 
raamoppervlak. 

2   Stel altijd eerst de bureaustoel in en 
daarna de hoogte van het bureau. 

3   Let op de plaatsing van het beeld-
scherm, het toetsenbord en de muis. 

4   Gebruik bij voorkeur een dynamische 
bureaustoel. 

5   Sta regelmatig (minimaal elke drie 
kwartier) op om even te bewegen.

Vijf tips om ergo-
nomisch te werken

Is uw bureau niet in hoogte verstelbaar? Dan 
kunt u de stoel hoger zetten en een voetensteun 
gebruiken, of  het bureau verhogen met bijvoor-
beeld blokken. 
Als u vaak met papieren documenten werkt, kunt 
u die het best op een documenthouder plaatsen
tussen het toetsenbord en het beeldscherm. Dan
hoeft u uw hoofd niet steeds opzij of  naar beneden
te bewegen.
Als laatste is het belangrijk uw werkhouding te
variëren en niet statisch te zitten. Gebruik daar-
om bij voorkeur een dynamische bureaustoel
waarmee de rugleuning uw voor- en achterwaartse
bewegingen volgt. Sta daarnaast minimaal elke
drie kwartier op om even te bewegen. Dan kunt u
meteen iets te drinken halen.

 Toetsenbord en muis  Leg het toetsenbord plat en recht voor u 
neer, niet te ver van de rand van het bureau, maar met genoeg 
ruimte om de armen ontspannen op het blad of op de armsteunen 
te laten rusten. Leg de muis naast het toetsenbord en zorg ervoor 
dat u voldoende ruimte heeft om de muis te bewegen.

 Hoogte armsteun  Als u armsteunen gebruikt, kunt u die het 
best instellen op ellebooghoogte. Het is belangrijk dat de boven-
armen en de schouders ontspannen zijn als uw armen op de
steunen liggen. Als u geen armsteunen gebruikt, is het belangrijk
dat uw gehele onderarmen goed op het bureaublad steunen en uw
bovenarmen en schouders ontspannen zijn.

 Hoogte rugleuning  De meeste rugleuningen hebben een bolling 
onderin: de lendesteun. Zorg dat het midden van die steun ter 
hoogte van de lendenen zit, dit is de holte in uw onderrug.

 Diepte zitting  Als u met uw rug goed tegen de rugleuning 
steunt, moet er een kleine vrije ruimte (zo’n 2 cm) zijn tussen de 
knie holten en de zitting. Op die manier voorkomt u afknelling van 
de onderbenen.

 Hoogte stoel  Stel de stoelhoogte zo in dat uw voeten volledig 
op de grond staan met uw benen onder een hoek van 90 tot 95°. 
Als het goed is, ervaren uw bovenbenen dan geen druk, maar wel 
steun van de zitting.

Ergonomische muis 
of toetsenbord?
Er zijn verschillende soorten 
 ergonomische muizen en toetsen-
borden te koop. Of ze geschikt zijn 
en welke dan geschikt zijn, is van 
diverse  factoren afhankelijk. 
Verkeerd gebruik ervan kan zelfs 
klachten veroorzaken. Vraag 
 daarom altijd eerst advies aan een 
ergonoom of arbo-adviseur.
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SLIM 
BEWEGEN Plezierig tuinieren

ZON EN FLUITENDE VOGELS. DE TUIN LONKT. ERIN WERKEN IS NIET ALLEEN LEUK, 
MAAR OOK GEZOND. VOORKOM PIJNTJES MET DE JUISTE HOUDING. 

TEKST: NIENKE CAZEMIER

 SCHEPPEN EN KNIPPEN 

De meeste mensen huiveren bij de gedachte 
grond te moeten verplaatsen of  die lange hoge 
heg te moeten knippen. Begrijpelijk, want tuinie-
ren kan een zware belasting zijn voor het lichaam 
en tot rugpijn leiden. Maar dat hoeft niet. Met een 
beetje bewustwording van uw houding en het 
opvolgen van simpele adviezen is tuinieren leuk 
en ontspannend.

Tuinieren zorgt voor een hoge fysieke belasting, 
omdat bewegingen vaak worden herhaald en de 

houding lang hetzelfde blijft. Het is daarom 
belangrijk dicht op het werk te staan en niet te 
lang boven schouderhoogte te werken. Dit onnodig 
reiken van het lichaam is zeer intensief  voor rug-, 
nek- en schouderspieren. Probeer daarom zo veel 
mogelijk in de buurt van het lichaam te werken en 
maak gebruik van een trap als het werk boven de 
schouders ligt. Houd de rug recht bij zware werk-
zaamheden en vermijd buigen en draaien tegelij-
kertijd. Rugpijn is vaak het gevolg van een slechte 

FOUT GOED

Gebruik een schep met een lange 
steel, die (staand) inclusief het 
blad tot aan de schouders reikt. 
Bij het tillen van een zware last 
helpt de lange steel de rug recht 

te houden. Pak de steel altijd 
met één hand aan het uiteinde 
beet en zet de andere hand zo 
laag mogelijk op de steel. Voor-
kom een gedraaide rug door de

voeten en het lichaam in de rich-
ting van de schep te houden. 
Plaats één voet op de plek waar 
geschept gaat worden. Zet de 
schep ernaast en duw hem met 

behulp van het lichaamsgewicht 
in de aarde, het grind of zand. 
Trek de navel iets in (buikspieren 
aanspannen) om de rug te ont-
lasten en verplaats de aarde.

Scheppen

Steel tot aan de schouder

Gezondgids Gezondgids april 2014

40-41_slim_bewegen.indd   40 02-04-14   16:38



Plezierig tuinieren

Met dank aan Hanneke uit het Broek, Fysius Rugexperts, www.fysius.nl.

1   Koop een schep met een lange steel, liefst tot de schouders. 
2   Bouw het tuinieren langzaam op, begin niet gelijk te fanatiek 

en te lang, en neem voldoende pauze tussendoor.
3   Probeer bij het snoeien en knippen van de heg zo veel mogelijk 

net onder ellebooghoogte te werken. Gebruik bij hoger werk 
een trap, die u op een stabiele ondergrond plaatst. 

4   Vermijd belasting vanuit een gedraaide rugpositie.
5   Vermijd tegelijkertijd buigen en draaien.
6   Ga bij het scheppen elke vijf minuten even rechtop staan om 

de rug te strekken.

Zes tips voor knippen en scheppen
houding, slappe buik- en rugspieren of  een te 
zware (langdurige) spierbelasting. Het is vooral 
belangrijk het tuinieren rustig op te bouwen. 
Begin met ongeveer een half  uur in plaats van 
direct een paar uur. Vergelijk het met hard lopen; 
dat kun je ook beter langzaam opbouwen in ver-
band met de kans op blessures. Daarnaast is het 
belangrijk het diverse tuinierswerk, en daarmee 
de lichaamshouding, af  te wisselen.
Bij elke houding is het belangrijk:

 De druk op de rug zo goed mogelijk te ver-
delen. Til bijvoorbeeld vanuit de hele rug en 
belast niet alleen de onderrug. 

 Zo veel mogelijk de natuurlijke kromming van 
de rug te respecteren.

 Regelmatig van houding te veranderen. 

Probeer bij het knippen zo veel 
mogelijk onder ellebooghoogte 
te werken en houd de hegge-
schaar niet te ver van het 

lichaam. Maak gebruik van een 
trap als er hoger geknipt moet 
worden, en ga op de hurken als 
het laag is. Zet de voeten op 

schouderbreedte en verdeel het 
gewicht gelijk over beide voeten. 
Buig licht door de knieën om 
 stabiel te staan. Houd het hoofd 

rechtop en de schouders naar 
achteren, zodat de natuurlijke
rugkromming (ontspannen)
 gerespecteerd wordt.

Heg knippen 

Niet boven ellebooghoogte

FOUT GOED
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opmerking voor twin

opmerking voor cd

opmerking voor red
Evert gelezen
Alfred ook
Loes akkoord

Tablets zijn enorm populair, maar het 
gebruik ervan leidt nogal eens tot nek- en 
armklachten. Voorkom dit door vaak van 
houding te wisselen en een tablet niet 
langer dan 30 minuten te gebruiken.

Tekst Nienke Cazemier

E en tablet kan uitermate geschikt zijn voor divers ge-
bruik, korter dan 30 minuten. Want bij het gebruik 
ervan is het risico op een verkeerde belasting van nek, 

armen en handen groot. Ligt de tablet op schoot, dan moet de 
nek erg ver buigen. Ligt de tablet in de hand, dan is de stati-
sche beweging van de arm niet goed. Afwisseling in houding 
kan klachten beperken.

Een hoek van 35⁰ is de meest acceptabele houding voor 
zowel nek als armen. Maar standaard tablethoesjes geven 
vaak een hoek van 10 tot 15⁰. Gelukkig brengt een boek eron-
der de hoek snel tot ongeveer 35⁰. En er zijn hoesjes te koop 
die onder meerdere hellingshoeken zijn in te stellen. Gebruikt 
u de tablet vaker of wilt u dat langer dan 30 minuten doen, 
maak dan liever gebruik van een extern toetsenbord en ta-
blethouder. Of nog beter: gebruik dan een laptop/computer. 
En als u al een half uur met de tablet heeft gezeten, kruip dan 
niet gelijk achter een de laptop/computer, maar maak eerst 
de nek en armen even los door iets anders te doen.

Met de tablet 
op schoot

MET DANK AAN JOY DIEKMEIJER, ERGONOOM, ARBO UNIE

Er is helaas geen ergonomisch verantwoorde 
manier om lekker op de bank of in een luie 
stoel te hangen. De houding afwisselen is be-
langrijk, net als een goede ondersteuning van 
de onderrug. Mits de bank of luie stoel dit qua 
hoogte en diepte toelaat, kunt u op een aantal 
punten letten als u goed rechtop wilt zitten.

Goed zitten

De meeste tablets 
hebben standaard een 
hoesje met een hoek van 
10 tot 15⁰. Met een boek 
eronder komt de hoek al 
snel tot circa 35⁰, de meest 
acceptabele houding voor 
nek en armen.

15˚
35˚

1 Zithoogte. De voeten 
plat op de grond en de 

benen onder een hoek 
van 90 tot 95⁰.

2 Zithoek. De hoeken 
tussen enkels/voe-

ten, boven-/onderbenen 
en bekken/rug tussen de 
90 en 105⁰.

3 Zitdiepte. De rug 
krijgt voldoende 

ondersteuning.

4 Hoogte armleunin-
gen. De armen liggen 

goed op de leuningen 
als de bovenarmen en 
schouders ontspannen 
zijn. 
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35º

90º

Onderuit 
op de bank
1  Opgetrokken knieën
Als u de tablet op de bank 
gebruikt, trek dan de knieën 
iets op door de voeten op een 
krukje of iets dergelijks te 
zetten, en leg de tablet op de 
bovenbenen. Zo hoeft hij niet 
getild te worden en zijn beide 
handen vrij. Nu ligt de tablet 
onder een betere hoek dan 
wanneer de benen naar bene-
den zijn, en hoeft u uw nek 
minder ver te buigen.

2 Afwisseling is goed
Met opgetrokken knieën is 
weliswaar het best voor de 
nek en armen, maar niet voor 
de rug. Om de belasting van 
spieren en gewrichten af te 
wisselen, is het belangrijk 
regelmatig van houding te 
wisselen.

Aan tafel
1  Hoek van 35˚
Bij gebruik van de tablet aan 
tafel is het beter hem in een 
aparte houder te plaatsen dan 
hem plat op tafel te leggen. De 
optimale hoek voor de houder 
is ongeveer 35⁰.

2  Stoelhoogte
Stel de stoelhoogte zo in dat 
de voeten volledig op de grond 
staan en de benen onder een 
hoek van 90 tot 95⁰.

3  Tafelhoogte
Het tafelblad heeft de ideale 
hoogte als hij op dezelfde 
hoogte is als de armleuningen 
van de juist ingestelde stoel. 
Als de armen op de armleunin-
gen liggen, of bij gebrek aan 
armleuningen op het tafel-
blad, zijn de bovenarmen en 
schouders ontspannen.

GEZONDGIDS
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opmerking voor twin

opmerking voor cd

opmerking voor red
Evert gezien
ALfred ook
Loes akkoord

Lekker, een avondje onderuit op de  bank 
voor de televisie. Wie ontspannen en 
zonder last wil kijken, gaat goed zitten, 
plaatst zijn tv op de juiste afstand en let 
op de kijkhoek en het omgevingslicht. 

Tekst Nienke Cazemier  Beeld Leon Mussche

V
andaag de dag is het geen sinecure, een televisie aan-
scha� en. De opties zijn legio: de schermgrootte, het 
soort beeld, met of zonder ingebouwde verlichting, 

hangen of staan. De fabrikanten doen er alles aan om de consu-
ment een groot kijkplezier te bieden. Maar een optimaal kijk-
comfort is ook a� ankelijk van andere factoren, zoals de kijkaf-
stand, kijkhoek en het omgevingslicht.

De ideale afstand van de televisie tot de ogen is van meerde-
re factoren a� ankelijk. Een grotere afstand maakt de beelden 
op de netvlies van het oog kleiner en minder helder. Maar een 
kleinere kijkafstand verhoogt de spanning in de oogspieren en 
geeft een hogere kijkbelasting. Ook de kijkhoek is van invloed 
op het kijkplezier. Recht voor het scherm zitten geeft het beste 
visuele comfort en de beste leesbaarheid. Maar als je met 
meerdere mensen tegelijk tv kijkt, heeft iedereen een andere 
kijkhoek. Hoe schuiner je voor het scherm zit, hoe korter de 
afstand waarvandaan het nog prettig kijken is.

Bij te grote contrastverschillen tussen het tv-scherm en de 
omgeving, raken de ogen snel vermoeid. Televisie kijken in een 
donkere kamer is daarom geen aanrader. Een lamp achter de tv 
vermindert het contrast. Net als een lamp met zacht licht naast 
de televisie. Let er wel op dat het licht niet direct in je ogen 
schijnt of re� ecteert op het scherm. Een goede algemene ver-
lichting van de kamer is ook goed, zoals een lamp aan het plafond 
of schemerlampen elders in de kamer. Voorkeur hebben lampen 
die zijn te dimmen. Let verder op re� ectie van binnenvallend 
daglicht. Dit is te voorkomen door zonlicht te weren met bijvoor-
beeld gordijnen.

slim bewegen

Onderuit 
voor de buis

Onvoldoende licht 
In een donkere ruimte wordt de 
kijkafstand 10% korter. Hoe beter de 
verlichting, hoe groter de voorkeurs-
kijkafstand. Bijvoorbeeld: Bij een 32 
inch-beeldscherm en normaal dag-
licht is de kijkafstand 2,9 meter. Bij 
dezelfde situatie in het donker is dit 
2,6 meter.

⅓
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TELEVISIE KIJKEN

MET DANK AAN ERWIN SPEKLÉ, ERGONOOM BIJ DE ARBO UNIE

1  Zithouding
Om goed op de bank of in een luie stoel 
voor de televisie te zitten, is vooral een 
goede ondersteuning van de lage rug 
belangrijk. Om het risico op lagerugklach-
ten te verkleinen, is het goed de onderrug 
enigszins ‘hol’ te houden. Blijf je echter
 de hele avond zitten, dan is variatie in 
de houding minstens zo belangrijk. 
Verschillende houdingen zorgen voor 
afwisseling in de belasting van spieren en 
gewrichten.

2  Hoogte van de televisie
Ga voor de televisie zitten om de hoogte 
te bepalen. Zorg dat je jezelf in het 
scherm ziet als je ernaar kijkt: eenderde 
van het beeld boven de ogen en tweeder-
de eronder.

3  Afstand tot de televisie
Hoe groter het scherm, hoe groter de opti-
male kijkafstand; 3 tot 3,5 keer de diago-
naal van het scherm. Bijvoorbeeld: voor 
een 37 inch-beeldscherm met een diago-

naal van 94 cm, hangt of staat de 
televisie tussen 2,8 en 3,3 meter bij je 
vandaan. Dankzij deze afstand raken 
de ogen minder snel vermoeid.

4  Schuin of recht voor de tv
Schuin voor de televisie is de ideale 
kijkafstand 13% korter dan recht ervoor. 
Als je bijvoorbeeld recht voor een 32 
inch-beeldscherm zit, is de optimale 
kijkafstand 2,4 tot 2,8 meter. Schuin er-
voor is dat 2,7 tot 3,2 meter.
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Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen 
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.

Smaakt dit 
naar meer?

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/gezondgids/gezondgids-aanbieding-35procent?cid=gratisartikel-week20-promo-webwinkel
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