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ErgonomiE bij beeldschermwerk
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Wie we zijn            Wat we doen
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Fysieke overbelasting

Belastbaarheid

Belasting
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Hoe ontstaat fysieke overbelasting ?
Onaangepast fysiek werk

boven de gemiddelde mogelijkheden van de mens
boven de specifieke mogelijkheden van een bepaalde persoon

Monotoon werk
Beperkte bewegingen
Statische belasting
Gebrek aan plaats om de armen te laten steunen
Continu werken in onnatuurlijke houding
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Hoe ontstaat fysieke overbelasting ?
Tekort aan beweging  = te lang zitten

Langdurig voorovergebogen zitten 

Met opgetrokken schouders werken

Continu werken met gedraaide of gebogen polsen

Langdurig eenzelfde kracht uitoefenen

Continu dezelfde beweging uitvoeren
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Zonder ergonomie ... klachten
RSI-letsels = Repetitive Strain Injuries

MSA = Musculoskeletale Aandoeningen

MSD = Musculoskeletale Disorder

Chronische rugaandoeningen

Stress
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Meest voorkomende klachten

OgenOgen Lage rugLage rug

Nek en 
schouders

Nek en 
schouders

Elleboog, 
polsen & 
vingers

Elleboog, 
polsen & 
vingers
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Frequent voorkomende klachten
Carpal tunnel syndroom = druk op zenuw in de pols

Rugletsels : lumbalgie, bulging, discus hernia

Nekklachten

Schouderklachten

Polsklachten

Tenniselleboog (epicondylitis)

Ribbeldijen (computerkwaal)
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Richt je werkplek correct & comfortabel in

Stel je bureaustoel zo in 
dat je correct  en 
comfortabel zit

Stel je bureaustoel zo in 
dat je correct  en 
comfortabel zit

Zorg dat de werkhoogte
gelijk is aan je

ellebooghoogte in zit

Zorg dat de werkhoogte
gelijk is aan je

ellebooghoogte in zit

Plaats scherm, 
toetsenbord en muis 

recht voor je

Plaats scherm, 
toetsenbord en muis 

recht voor je
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Stel je stoel goed in

Zithoogte
Zitdiepte
Hoogte lendensteun
Hoogte armleuningen
Diepte armleuningen
Rotatie van de armleuningen
Stoelbeweging op gewicht
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Werkhoogte = Ellebooghoogte in zit 
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Werkhoogte te laag ? 
Verhoog de tafel

GOEDFOUT
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Tafel te hoog : gebruik voetensteun



OOGHOOGTE



30

Richt je werkplek correct & comfortabel in

Stel je bureaustoel zo in 
dat je correct  en 
comfortabel zit

Stel je bureaustoel zo in 
dat je correct  en 
comfortabel zit

Zorg dat de werkhoogte
gelijk is aan je

ellebooghoogte in zit

Zorg dat de werkhoogte
gelijk is aan je

ellebooghoogte in zit

Plaats scherm, 
toetsenbord en muis 

recht voor je

Plaats scherm, 
toetsenbord en muis 

recht voor je



Maar volstaat dit ?
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Bron : Het Niewsblad – 19/09/2016



Bron : http://www.elkewillemen.com



Bron : http://www.elkewillemen.com



Bron : http://www.elkewillemen.com
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Aangepaste verlichting
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Aangepaste verlichting
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Human centric light
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Vermijd storende omgevingsfactoren
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Vermijd tocht
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Pauzesoftware
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Contacteer ons vrijblijvend

Christophe Vermaete
tel. +32 468 165 475
christophe@go4s.be

Heidi Van Horebeek
tel. +32 499 710 517
heidi@go4s.be




