
De Covid lockdown duurt voort en voort. We zitten nu al bijna een jaar lang thuis te werken. Naar
alle verwachtingen gaat dit ook steeds meer de norm worden in de toekomst. Nu merken we bij
Full of Life Health Fysiotherapie dat het nog steeds veel voorkomt dat mensen geen goede
werkplek hebben. Ook merken we dat er steeds meer vragen zijn naar hoe je een werkplek het
beste kan inrichten thuis. Natuurlijk snappen we dat een ideale werksituatie thuis creëren erg
lastig is. Daarom gaan we in deze uitleg eerst even uit van de perfecte opstelling en daarna
kijken we naar de mogelijke problemen en welke oplossingen u daarvoor kunt gebruiken. 

Natuurlijk is tussendoor bewegen de beste remedie tegen de meeste werkklachten!
 
Gebruik onderstaande afbeelding voor een snelle referentie, of lees rustig verder voor de uitleg
in heldere toepasbare stappen. OOK DE LAPTOP GEBRUIKERS KOMEN AAN BOD!

De covid thuiswerkplek survival guide

Mocht je na het volgen van deze adviezen nog steeds klachten of vragen hebben neem dan
contact met ons op!

ik, of mijn collega's bij Full of Life Health staan je graag te woord
Jerome@fulloflifehealth.nl of telefonisch 072 505 5770



De uitgebreide surival
guide!

- Hoogte Bureaustoel
De makkelijkste manier om te meten hoe hoog je stoel moet staan is door voor de stoel te
gaan staan met de knieschijven tegen de zitting aan. Als je knieschijven net boven de zitting
uitkomen is dit meestal de beste hoogte voor je. Houd rekening met hoeveel de veer van je
stoel inzakt als je er op gaat zitten. Is dit een klein beetje, dan maakt het niet uit. Echter merk
je dat het een groot verschil kan zijn, zet dan de zitting op gelijke hoogte met je knieschijven. 
Als je op de stoel zit, dan moeten je voeten op de grond kunnen rusten terwijl je knieën een
hoek van 90°of meer maken.

- Lumbaalsteun
Ga goed rechtop zitten en zorg dat de rugsteun goed in de holte van de rug zit zodat
deze voldoende ondersteund wordt.

- Hoek boven en onderarm
Zorg ervoor dat de hoek die je elleboog maakt ongeveer 90 graden is. 
Let hierbij op dat je onderarmen rustig kunnen steunen op de armsteunen. Dit is 1 van de
belangrijkste aanpassingen die je kan maken mocht je merken dat je snel een vermoeide rug, nek
en schouders krijgt. Tijdens het zitten vormen je armen al zo’n 20% van het totale
lichaamsgewicht en als dit niet goed wordt ondersteund trekt dit enorm aan je nek en schouders.

- Kijkafstand en kijkhoek
Afhankelijk van de grootte van je scherm is de ideale afstand tussen jou en het scherm tussen
de 50 en 75cm . Het makkelijkste is om ongeveer 1 armlengte aan te houden. 
Een vaak vergeten stuk is de kijkhoek. Plaats de bovenrand van de monitor op gelijk hoogte met
de ogen. Dit betekent dus dat de brug van de neus gelijk staat aan het beeldscherm. Pas daarna
een kleine kanteling toe op het scherm, een 10-30graden maximaal naar boven, zodat de ogen
iets meer ontspannen kunnen kijken. Deze aanpassing zal even wennen zijn maar geeft een
veelal rustigere blik als je veel moet lezen op je scherm

- Toetsenbord en muis
Een toetsenbord staat idealiter recht voor je en ongeveer 10 cm van de bureaurand af. Merk je
dat je toch nog snel vermoeide onderarmen of polsen krijgt, overweeg dan om de pootjes van
het toetsenbord in te klappen als je blind kan typen. De muis staat zo dicht mogelijk bij het
toetsenbord. Gebruik je het numerieke gedeelte aan de rechterkant van je toetsenbord niet?
overweeg dan om een toetsenbord te nemen die deze niet erop heeft.



Allereerst voor alle laptop gebruikers die overal in huis “flexibel” werken (op je bank, in je bed,
op de wc en in de schuur) Doe dit niet!
Schaf een laptop houder aan met een los toetsenbord en muis. Dit zal gelijk al minder klachten
geven doordat je weer een opener en meer ontspannen houding kan aannemen middels de
voorgaande tips. Overweeg ook eventueel een extra beeldscherm om het verhaal helemaal
mooi af te maken.
De bank is niet je flexwerkplek!

De probleemoplos
guide!

- Laptop gebruikers!

- Hoogteproblemen
In de meeste gevallen heeft niemand thuis een verstelbaar bureau. Daardoor zullen velen erachter
komen dat als ze de stoel op hun ideale hoogte zetten voor hun benen, het bureau wel erg hoog is
ineens. Overweeg dan een voetenbankje, of rolletje aan te schaffen zodat je de stoel hoger kan
zetten en nog steeds een 90 graden hoek kan maken met je benen terwijl ze fijn ondersteund zijn.

- Niet verstelbare armsteunen
Dit is ook 1 van de meest voorkomende oorzaken van klachten die we horen. Veelal zijn de
armsteunen niet instelbaar (of niet aanwezig) en daardoor blijven de ellebogen ongesteund
hangen aan de schouders. De beste oplossing is natuurlijk een goed instelbare bureaustoel.
Mocht dit niet in het budget passen, overweeg dan eventueel om een klein kussentje onder de
ellebogen te leggen die deze taak wat kunnen overnemen. Bij het ontbreken van armsteunen
schuif dan de stoel goed aan zodat de onderarmen wat meer op de tafel kunnen rusten.

- Kijkafstand en kijkhoek
Merk je nou dat bij het instellen van de juiste afstand tot je beeldscherm alles net iets te ver
weg is, dan kan je ook in je instellingen de algemene lettertypegrootte aanpassen. Hierdoor
worden alle teksten en iconen standaard 1 of meer lettertype groter.

- Lumbaalsteun
Geen luxe stoel met lumbaal steun? Een kussentje in de onderrug kan wonderen doen.

- Papierhouder
Geen 2e monitor en veel los papierwerk? Schaf dan een documenthouder aan. Deze kan
tussen het toetsenbord en monitor geplaatst worden zodat je nog steeds snel en makkelijk
kan lezen zonder dat het in de weg, of op je schoot ligt.

- vluchtwerklocatie?
Iedereen thuis, alles bezet en alleen nog de meest vreemde werklocaties over? Of toch
aangewezen op de bank? Neem dan elke 20 minuten even een moment om op te staan en
10x een kniebuiging(squat) te doen en te flapperen met je armen. Zwem de borstcrawl met
de armen voor 1 minuut en ga dan weer op je vluchtwerkplek verder. Hiermee kan je het
hopelijk nog wat langer volhouden.


