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../filmpjes in presentaties/vts_01_1_tovcd.mpg
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https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-

gedrag/bewegingsdriehoek/sedentair-gedrag  
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“Because modern ZOO-directors know more about 

the inborn needs of their animals, than company-

directors about the innate needs of people... 

 

the cages in modern zoo's are better for animals, 

than 

modern offices for people.” 

 

Theo Compernolle. 2014 

Preventiehiërarchie… 

8 



5 

Probleem Oplossing? Aanpak  

Vallende voorwerpen Opleiding 

ontwijken? 

1. Voorkomen & (aankoop-) 

beleid 

2. Risicoanalyse 

3. Maatregelen 

4. Opleiding/ instructie 

 

Heffen en tillen 

 

Opleiding heffen 

en tillen? 

Zithouding kantoor Opleiding stoel 

instellen? 

Te veel zitten en te 

weinig bewegen 

Beweegsessies?  
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1. Zithouding (basis) 

2. Langdurig zitten 

3. Te weinig bewegen 

 

 3 risico’s, dus 3x een gerichte aanpak 
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wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? 

Stoel NPR1813 + dynamisch Aankoopbeleid 

Tafel  Verstelbaar door 

gebruiker 

Aankoopbeleid 

Toebehoren 

(scherm, PC, …) 

Los toetsenbord, muis 

en monitor(en), 

headset, 

documentenhouder, … 

Aankoopbeleid 

Taken Organisatie op 

werkvlak , voldoende 

ruimte, … 

Werkplek afstemmen 

op taken 

Persoonsgebonden  (basis-)houding en 

goed gebruik 

Instructie/ opleiding 
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wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? 

Werkplek: stoel + 

tafel 

Stoel NPR1813 en 

dynamisch + zit-sta 

tafel 

Aankoopbeleid 

Vergaderruimtes (zit-)sta vergadertafel Aankoopbeleid 

Informele ruimtes Toog, receptietafels 

(ipv zeteltjes) 

Aankoopbeleid  

Taken  Bepaalde taken 

standaard rechtstaand 

organisatie 

Persoonsgebonden  Goed gebruik Instructie/ opleiding/ 
coaching 
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wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? 

Werkplek Dynamische 

alternatieven voorzien 

Aankoopbeleid 

Vergaderruimtes Dynamische 

alternatieven voorzien 

Aankoopbeleid 

Inrichting 
(algemeen) 

Uitnodigend om te 
bewegen (trap) 

Inrichting/ architectuur 

Taken Bepaalde taken 

bewegend uitvoeren 

organisatie 

Persoonsgebonden  Meer bewegen (op en 

naast het werk) 

Instructie/ opleiding/ 

coaching 
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Activiteitsgerelateerde werkplekken 
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• Werkplek gebruiken afhankelijk van de uit te voeren taken 

• Concentratiewerk 

• (in-)formeel overleg 

• Telefonie 

• Samenwerken 

• .. 

• In praktijk zien we hoofdzakelijk verschillende types werkplek, met 

allemaal zithoudingen. Aandacht voor minder zitten is in deze 

projecten vaak afwezig. 

 Belangrijke rol voor preventiemedewerkers 
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De zit-sta tafel als basis om minder te zitten 
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• Welke vaste schoenmaat kiezen we voor de 
veiligheidsschoenen in onze onderneming? 
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= kiezen wie je in een ongunstige houding gaat laten werken 

18 



10 

 

19 

• De zit-sta tafel is een belangrijk instrument om minder te zitten 

 

• (vernieuwde) NPR1813: zit-sta tafel op elke werkplek die langer dan 

2u gebruikt wordt 

 

• Vuistregel gebruik: na elke 20-30 minuten zitten, 10 minuten 

rechtstaan 

 

• Moeilijkheid: gedrag veranderen en zit-sta tafels gebruiken – 

coaching vaak noodzakelijk 
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Hoeveel dagen moet een bediende minder ziek zijn om het 

prijsverschil tussen een gewone tafel en een zit/sta tafel terug te 

verdienen? 
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Beter zitten 
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• Norm als basis: EN 1335, maar: 

• Kritieken op NBN-EN 1335: 

• Instellingsbereik zitdiepte te beperkt (40 tot 42cm) 

• Armleuningen mogen ‘vast’ zijn 

 

 

 Daarom: NPR 1813 
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Zitdiepte kleinste stand % voor wie dit te diep is 

38 cm 5% heeft een zitdiepte nodig die kleiner of 

gelijk is aan 38 cm 

40 cm 15% heeft een zitdiepte nodig die kleiner of 

gelijk is aan 40 cm 

41 cm 27% heeft een zitdiepte nodig die kleiner of 

gelijk is aan 41 cm 

43 cm 55% heeft een zitdiepte nodig die kleiner of 

gelijk is aan 43 cm 

45 cm 82% heeft een zitdiepte nodig die kleiner of 

gelijk is aan 45 cm 
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1. Voorstudie normen: vergelijking > 15 stoelen 

2. Voorselectie op basis van normen en bijkomende aanbevelingen: 3 

stoelen 

3. Praktijktest: 12 testpersonen testen 3 stoelen, telkens gedurende 1 

week (leverancier komt zelf individueel stoel uitleggen en instellen) 

4. Resultaat:  
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Stoel 1 Stoel 3 Stoel 2 
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1. NPR 1813 als basis voor goede instelmogelijkheden 

2. Zitcomfort en bewegingsmechanisme stoel  proefproject opzetten 

• Lendensteun in dikte regelbaar is een troef (ook bij ‘medische dossiers’) 

• Automatische gewichtsinstelling zorgt dat mensen stoel dynamisch 
gebruiken 
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Minder zitten 
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• De inrichting en organisatie dient uit te nodigen om (spontaan) 

minder te zitten en meer te bewegen: 

• Trapgebruik 

• Dynamisch vergaderen 

• Taak-gebaseerde werkplekken, met zit-sta tafel als basis 

• Dynamische alternatieven voor de klassieke bureaustoel 
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• Beter zitten 
• Stoel, tafel, PC en toebehoren, documentenhouder, … 

 

• Minder zitten (en meer bewegen en opstaan) 

 

 

 

 

 

30 



16 

1. Plan van aanpak facilitair 

2. Zijn er quick wins? 

1. Vuilnisbakken en printers verplaatsen 

2. 1-1 wandelmeetings 

3. Tijdens meeting elk half uur rechtstaan 

3. Voorbeeldgedrag (management) 

4. Sensibiliseren en begeleiden 

5. Opvolgen  

31 

 

32 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886  

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886


17 

33 


