
min. 50 cm

± 30˚

≥ 90˚

Hoe stel je de bureauwerkplek in?
STOEL
Zi�nghoogte: Zorg met de voeten plat op de grond 
dat de boven- en onderbenen een hoek van 90º 
maken.

met de onderrug tegen de leuning aan, een vuist 
ruimte is tussen de zi�ng en de achterkant van het
onderbeen.

Armleuningen: Zorg dat de armleuningen zo dicht 
mogelijk bij het lichaam ingesteld zijn.
Stel de armleuningen zo in dat de onderarmen, met 
ontspannen onder- en bovenarmen in een hoek van 
90°, vanaf de elleboog ondersteund worden.

Rugleuning: Zorg er voor dat de bolling van de rugle-
uning in het holle deel van de rug valt.
De rugleuning kan vastgezet worden of meeveren. 
De       rugleuning mag geen voorover gebogen houding 
veroorzaken.

BUREAU
Bureauhoogte: Zorg dat de hoogte van het bureau gelijk is aan de hoogte van de armleggers.

Beeldscherm: Plaats de bovenkant van het beeldscherm op ooghoogte of lager, op minimaal 50 cm afstand. 
Kantel de onderkant een klein beetje naar je toe. Haal het scherm dichter naar je toe als dit niet leesbaar is.

Toetsenbord: Gebruik het toetsenbord zo plat mogelijk, met de pootjes ingeklapt.
Zorg er bij tekstverwerken voor, dat het deel met le�ers recht voor je ligt.

Muis: Beweeg de muis met de hele arm, niet alleen met de pols.

TIPS
Zorg elke 2 uur voor een afwisseling met het zi�end werk van minimaal 10 minuten.
Ondersteun de onderarmen bij gebruik van het toetsenbord en de muis.

Neem voor een werkplekonderzoek contact op met:
- De Arbocoördinator van uw faculteit of dienst
- De Arboverpleegkundige van Arbodienst AMC

≥ 90˚

© Zestor

Zi�ngdiepte: Stel de diepte van de zi�ng zo in dat er,



Hoe stel je de sta-werkplek in?

Beeldscherm: Plaats het beeldscherm recht voor je, 
op minimaal 50 cm afstand. Plaats de bovenkant 
van het beeldscherm op ooghoogte of lager,
kantel de onderkant een klein beetje naar je toe. 
 Zorg ervoor dat het scherm leesbaar is, haal anders 
het scherm naar je toe.

Toetsenbord: Gebruik het toetsenbord zo plat mogelijk,
met de pootjes ingeklapt. Zorg er bij tekstverwerken
voor, dat het deel met le�ers recht voor je ligt.

Muis: Beweeg de muis met de hele arm, niet alleen
met de pols.

TIPS
Werk bij voorkeur maximaal vier uur staand per dag.
Wissel elk uur staand en zi�end werken af.

Neem voor een werkplekonderzoek contact op met:
- De Arbocoördinator van uw faculteit of dienst
- De Arboverpleegkundige van Arbodienst AMC

 

Bureauhoogte: Met ontspannen onder- en bovenarm
in een hoek van ±90 graden moeten de armen op het
het bureaublad kunnen steunen. Zo wordt de 
onderarm vanaf de elleboog ondersteund. 
 

≥ 90˚

± 20˚
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