
INTERNE PREVENTIEDIENST 

TEL: 051/805265 

Mail: preventie@motena.be 

 
 

MOTENA – IDPBW                                                                                                                                                                                                  1/1 

De ideale werkhouding 
 
 
De zithoogte: 

• De voeten steunen rustig op de grond  
of op een voetensteun. 

• De knieën zijn ongeveer 90° gebogen 
en hebben bewegingsruimte onder 
het werkvlak. 

• De benen hebben vrije ruimte om te bewegen. 
 
De zitting van de stoel: 

• De persoon zit diep in de stoel. 

• De dijen zijn horizontaal zodat de 
voorste rand van de zitting geen druk  
uitoefent op de dijen. 
 

De rugleuning: 

• Het onderste deel van de rug moet  
gesteund worden door de rugleuning. 
Stel de hoogte van de leuning hierop in. 
 

De armleuning: 

• Bij ontspannen neerhangende bovenarmen en een horizontale houding van de 
onderarm dienden de ellebogen nog net de armleggers te raken. 

• Onderarm en bovenarm maken een hoek van 90°.  

• De schouders zijn ontspannen en niet opgetrokken. 
 
De werktafel of bureau: 

• De hoogte van de armleuning van de stoel moet gelijk zijn aan de hoogte van de 
werktafel. Pas zonodig de bureauhoogte aan en indien dat niet mogelijk is, pas de 
stoelhoogte aan. 

• Het deel van je bureau waarop je leest of schrijft heeft een goede hoogte als het 
werkvlak zich , bij ontspannen neerhangende bovenarmen, een paar cm boven 
ellebooghoogte bevindt.  
 

Het beeldscherm: 

• Ga recht voor het beeldscherm zitten 

• Zorg dat de bovenzijde van het beeldscherm maximaal op ooghoogte staat. 

• Het beeldscherm moet 50 à 70 cm van uw ogen afstaan. 
 
Het toetsenbord en de muis: 

• Ga recht voor het toetsenbord zitten en plaats het toetsenbord op 8 à 10 cm van de 
rand van het werkvlak. 

• Het toetsenbord mag niet te hoog zijn, want anders geeft het werkvlak geen steun 
meer. 

• Probeer tijdens het typen jouw polsen recht te houden en laat je polsen/handen 
tijdens het typen zweven boven het toetsenbord. 

• Leg de muis dichtbij het toetsenbord. 

• Zorg ervoor dat jezelf, jouw toetsenbord en het beeldscherm altijd op 1 rechte lijn 
staan. 


