
 

 
Checklist voor het optimaliseren van je werkplek en werkhouding 

Voorkom overbelasting van de nek/rug door de juiste werkplek instellingen.  

Vaak doen we maar de helft en zitten we verkrampt achter het bureau.  

Binnen 1 minuut heb je een werkplek aangepast. 

Voorkom slapende benen door verbeterde doorbloeding:  

▪ Stoel hoogte: 90° hoek in de knieën, zodat beide voeten plat op de grond staan. Komen je 

voeten niet op de grond, zet ze op een verhoging. 

▪ Zitvlak diepte: één vuist tussen de knieholte en het zitvlak. 

Voorkom onderrugpijn door juiste instelling rugleuning: 

▪ Rugleuningstoel: heupkanteling van 100°, dus niet helemaal rechtop met 90°. 

▪ Dynamische bureaustoel: kies voor een bewegende rugleuning om je houding af te wisselen. 

Tijdens het computeren actief naar voren zitten en tijdens het bellen passief naar achteren.  

▪ Ondersteuning onderrug: het dikste punt van de stoel hoort net boven de broekriem te zitten.  

Voorkom schouderklachten door ontspannen schouders: 

▪ Armleuning: bij ontspannen schouders rusten de elle bogen op de leuning, zo dragen je 

schouders niet het gewicht van je armen. Let op; soms kun je ook de breedte instellen. 

▪ Bureauhoogte: dezelfde hoogte als je armleuningen. De armleuning kan dus niet onder of boven 

het bureaublad komen. 

▪ Bewegingsmomenten: beweeg of strek om de 20 minuten.  

Voorkom nekklachten door juiste nekbuiging: 

▪ Beeldscherm hoogte: de bovenrand op ooghoogte. 

▪ Recht op zitten: zorg dat je oren boven je schouders blijven.   

▪ Laptopstandaard: je zet de laptop in de standaard om het beeldscherm te verhogen. Je gebruikt 

dan niet je laptop toetsenbord en muis, maar een los toetsenbord en muis.  

Voorkom vermoeide en/of pijnlijke ogen door juiste beeldschermafstand: 

▪ Beeldschermafstand: de afstand tussen jou en het beeldscherm is het beste met minimaal één 

armlengte ertussen. Bij een laptop gebruik de eerder benoemde laptopstandaard. 

Voorkom RSI-klacht in de elle boog, pols, duim door de juiste tools: 

▪ Toetsenbord: plaats het toetsenbord recht voor je op ongeveer 15cm afstand van je lichaam.  

▪ Muismat: is een optie om de muis soepeler te bewegen, doe vooral wat voor jou werkt.  

▪ Ergonomische muis: kies een ergonomische muis die voor jou fijn in de hand ligt voor de juiste 

ondersteuning van je duim en vingers. Eventueel met extra opties die handig zijn voor jouw 

werkzaamheden, zoals een vliegwiel of sneltoetsen. Bijvoorbeeld ‘Logitech MX master 3’.  

 

 


