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Ergonomisch 
computeren
We brengen nog steeds een groot deel van onze tijd door ach-
ter een computer. Of dit nu op kantoor is of thuis: een paar uur 
achter het beeldscherm wordt met gemak gehaald. Het is dus 
heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de werksituatie ergono-
misch verantwoord is; óók thuis. Martin Gijzemijter

STOELHOOGTE
Ergonomisch werken begint met de juiste 
stoelhoogte. Een te hoog ingestelde zitting 
zorgt voor afknelling van je bloedsomloop naar 
je onderbenen, bij een te laag ingestelde zitting 
worden je benen niet genoeg ondersteund. 
Zorg voor een hoek van 90 graden tussen je 
boven- en onderbeen.

RUGLEUNING
Je rugleuning moet zo zijn ingesteld dat je 
rechtop zit wanneer je er tegenaan leunt. Er 
mag geen ruimte zijn tussen de rugleuning en 
je rug, en de bolling van de rugleuning moet je 
onderrug ondersteunen. 

BUREAUHOOGTE
Wanneer je de hoogte van je armleuning hebt 
afgestemd op de horizontale houding van je 
onderarmen met ontspannen schouders, dan 
moeten de armleuningen op gelijke hoogte 
met het bureaublad staan. Als het bureau niet 
verstelbaar is, verhoog dan de stoel, maar zorg 
er met een voetensteun voor dat de hoek van je 
knieën 90 graden blijft.

ARMLEUNING
De armleuningen moeten zo zijn inge-
steld dat je schouders ontspannen zijn 
en je onderarmen horizontaal. Lange 
armleuningen zijn funest, je moet je 
stoel helemaal aan kunnen schuiven.

STOELDIEPTE
Het is niet de bedoeling dat je knieholte 
zich direct om het uiteinde van je stoel 
vouwt. Er moet ongeveer een vuist pas-
sen tussen het einde van je stoel en het 
begin van je knieholte.

VOETENSTEUN
Met een voetensteun bedoelen we dus 
niet de onderkant van de stoel, hoe ver-
leidelijk het ook is om je voeten daarop te 
laten rusten. Koop een voetensteun die 
speciaal voor dat doeleinde bedoeld is.

WERKEN ZONDER JE LIJF TE SLOPEN
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