
Hoe creëer je een comfortabele 
thuiswerkplek?

KORTE SAMENVATTING

Toen bedrijfsleiders hun teams in de begindagen van de COVID-19-pandemie thuis 
lieten werken, hadden de meeste werknemers geen kantoor aan huis.1 De sociale media 
werden overspoeld met beelden van mensen die op banken en aan salontafels werkten, 
strijkplanken als sta-bureaus gebruikten en computermonitors op kartonnen dozen 
neerzetten. 

Nu werkgevers blijven zoeken naar mogelijkheden om op afstand, op kantoor en hybride te 
werken, moeten werknemers en leidinggevenden verder denken dan tijdelijke oplossingen 
en actie ondernemen om werknemers op afstand comfortabel, gezond en productief te 
houden voor de lange termijn.



WAAROM BEWEGING BELANGRIJK IS VOOR LICHAMELIJK  
EN GEESTELIJK WELZIJN 

Naast chronische stress en de bijbehorende symptomen lopen  
telewerkers het risico op een veelvoorkomend en goed gedocumenteerd  
gezondheidsprobleem: inactiviteit. Uit onderzoek blijkt dat een zittende 
levensstijl het risico op hart- en vaatziekten, kanker en type 2 diabetes 
kan verhogen.2, 3, 4

Terwijl inactiviteit schadelijk lijkt te zijn voor de lichamelijke gezondheid, 
blijkt uit onderzoek dat beweging een positieve invloed kan hebben op 
onze geestelijke gezondheid. Wetenschappers van de Johns Hopkins 
University ontdekten dat een toename van lichamelijke activiteit lijkt 
te worden gevolgd door een verbetering van de stemming en het 
waargenomen energieniveau.5 

EEN COMFORTABELE THUISWERKPLEK CREËREN 

Dus hoe creëer je een werkplek die regelmatige beweging en algehele 
gezondheid ondersteunt? Simpel—zorg voor een comfortabele 
thuiswerkplek, volg de basisprincipes van ergonomie en beweeg vaak. 
Ergonomie klinkt misschien ingewikkeld, maar het concept is eenvoudig: 
pas je werkplek aan zodat hij bij jóu past, in plaats van je lichaam in 
ongemakkelijke houdingen te dwingen.

Dit is hoe je het kunt doen:

 •  STOEL: Ga achterover in je stoel zitten, zodat je een goede 
ondersteuning van je lendenen hebt. Als je stoel geen lendensteun 
heeft, kan een opgerolde handdoek ook werken. Als je stoel 
verstelbaar is, zet hem dan zo hoog of laag dat je voeten plat op de 
vloer staan en je knieën op ongeveer dezelfde hoogte als je heupen. 
Pas aan naar eigen comfort, maar houd een mooie open hoek tussen 
je romp en benen.

 •  TOETSENBORD: Nadat je je stoel hebt afgesteld, controleer je de 
hoogte van je toetsenbord. Hij moet op gelijke hoogte zijn met je 
elleboog en je polsen moeten vlak blijven. Als je ellebogen lager zijn 
dan het toetsenbord, zet dan je stoel hoger, en voeg een voetensteun 
toe om je voeten plat op de vloer te houden. Als je toetsenbord 
nog steeds te hoog is, maak dan een toetsenbordblad dat onder je 
bureaublad komt. Als je ellebogen hoger zijn dan het toetsenbord, 
overweeg dan een naar achteren kantelbaar toetsenbordblad om je 
polsen vlak te houden.
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 •  FAVORIETE TOOLS: Houd de voorwerpen die je vaak gebruikt dicht bij je lichaam, zodat je niet 
de hele dag naar je notitieboekje of telefoon hoeft te reiken.

•  BEELDSCHERMEN: Je beeldschermen moeten ongeveer een armlengte van je ogen 
verwijderd zijn, en je moet licht omlaag kijken als je naar het midden van het scherm kijkt. Zorg 
dat je je nek niet steeds omhoog en omlaag hoeft te spannen bij het kijken. De bovenrand van 
het beeldscherm moet op of iets onder ooghoogte staan. Met een aan de muur of het bureau 
gemonteerde monitorarm kun je een of meer monitoren precies plaatsen waar je ze nodig hebt.

 •  ANTI-VERMOEIDHEIDSMAT EN VOETENSTEUN: Een anti-vermoeidheidsvloermat van 
goede kwaliteit stimuleert de bloedsomloop en helpt vermoeidheid voorkomen. Als je op een 
antivermoeidheidsmat staat, verplaats dan je gewicht van het ene been naar het andere om 
licht te blijven bewegen en om spierspanning te voorkomen. Bij het zitten kun je zo nodig een 
voetensteun gebruiken om comfortabel te blijven en je voeten op de grond te houden. Houd 
je heupen in een hoek tussen 90° en 120° om te voorkomen dat je spanning op je onderrug 
overbrengt.

 •  BEWEGING Beweeg regelmatig gedurende de dag. Als je 
een in hoogte verstelbaar sta-bureau hebt, wissel 
dan elke 30 minuten af tussen zitten en staan voor 
een betere productiviteit en welzijn. Als je geen sta-
bureau hebt, sta dan elke 30–60 minuten op en loop 
een paar minuten rond.

 •  HOUDING: Houd een ontspannen, neutrale 
houding aan met open borst, je schouders omlaag 
en je kin iets omlaag. Houd je bovenarmen  
ongeveer evenwijdig met je romp, zodat je 
schouders niet gestrekt zijn; dat kan spanning in 
je bovenlichaam opbouwen.

Kijk voor meer ergonomische tips en hulpmiddelen op  
www.ergotron.com/nl-nl/ergonomie.

https://www.ergotron.com/nl-nl/ergonomie
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CONCLUSIE

Wereldwijd worden werknemers geconfronteerd met verhoogde niveaus van stress terwijl 
ze zich aanpassen aan veranderingen in hun werk en privé-leven. Meer bewegen, minder 
zitten en een comfortabele inrichting van het thuiskantoor kunnen een positieve invloed 
hebben op het lichamelijk en geestelijk welzijn. Met veelvuldige beweging en een gezonde 
inrichting van de werkplek worden werknemers in staat gesteld te werken op een manier 
die comfortabel is en hun gezondheid ondersteunt, nu en tot ver in de toekomst.

ALS JE EEN AANTAL ONDERDELEN VAN EEN GEZONDE WERKPLEK MIST, ZOALS EEN IN HOOGTE VERSTEL-

BAAR STA-BUREAU OF EEN MONITORARM, IS HET DE MOEITE WAARD OM EENS TE INFORMEREN BIJ JE  

MANAGER OF PERSONEELSDIENST. ZE KUNNEN STIPENDIA AANBIEDEN OF DE AANKOOP VAN MEUBILAIR  

OF APPARATUUR VOOR EEN THUISKANTOOR VERGOEDEN. 
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WE GEBRUIKEN MENSGERICHTE ONTWERPPRINCIPES  

EN DE TECHNOLOGY OF MOVEMENT™  

OM OMGEVINGEN TE BOUWEN WAARIN MENSEN  

GOED GEDIJEN. 

Het aannemen van een bewegingsmentaliteit is gemakkelijker met de juiste hulpmiddelen.  
De professionele bewegingsoplossingen van Ergotron zijn ontworpen  

om thuiswerkplekken te creëren die bewegingsvrijheid, keuze en autonomie bieden.  
Sta je klaar om de stap te zetten? Lees verder op ergotron.com.
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