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rIchTlIjnen Voor heT InsTellen VAn de meesT IdeAle werkPlek

Werkstoelen

Uitgebreide informatie over de werkstoel is te vinden in arbo-informatieblad aI-8, in de 
praktijkrichtlijn nPr 1813 en in de norm nen 1335. op basis van deze norm en op basis van 
de huidige biomechanische kennis gelden de volgende specificaties en aanbevelingen:

de stoel heeft een in hoogte verstelbare zitting, minimaal tussen 41 en 53 cm gemeten aan • 

de voorzijde van de zitting in belaste toestand.
de zitdiepte van de stoel is verstelbaar waarbij de afstand tussen de rugleuning tot de • 

voorkant van de stoel tussen 40 en 44 cm ligt.
de stoel heeft een rugleuning die tenminste 37 cm hoog is en voorzien van een verdikking • 

van 22 cm hoog die past in de holte van de rug.
de stoel heeft korte armsteunen die in hoogte kunnen worden ingesteld van 20 tot 30 cm.• 

Praktijkrichtlijn nPr 1813 geeft een toelichting op en aanwijzingen voor het verantwoord • 

gebruik van de behandelde kantoormeubelen volgens nen-en 1335, nen-en 527, nen 
2441 en nen 2449. 
nPr 1813 geeft aan hoe ‘goed zitten’ en ‘verantwoord staan’ bij kantoorwerk kan gebeuren. • 

Werkhoudingen afwisselen helpt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (spieren 
en gewrichten) van de kantoorwerker voorkomen. het verhoogt bovendien de efficiëntie.

Visuele weergave van de juiste instelling van de stoel en ideale zithouding: 

De stoelhoogte
de hoogte van de stoel stelt u in door de medewerker rechtop te laten staan en de zitting 
van de stoel tegen de benen aan te plaatsen. stel de zitting zo in dat deze vlak onder de 
knieschijf zit. laat de medewerker nu zitten. de hoogte is goed als het bovenbeen bij het zitten 
horizontaal staat en de hoek tussen de boven- en onderbenen 90° bedraagt. de bovenbenen 
moeten over de hele lengte van de zitting ondersteund zijn.
een te hoog ingestelde zitting veroorzaakt afknelling van de bloedsomloop naar de onderbenen. 
hierdoor kunnen slapende benen of koude voeten ontstaan. bij een te laag ingestelde zitting 
krijgen de bovenbenen geen volledige steun en ontstaat de neiging onderuit te schuiven. Zitten 
met een bolle rug kan klachten in de onderrug veroorzaken.

 te laag goed  te hoog
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De stoelDIepte

Zorg dat tussen de zitting en de knieholte een vuistbreedte vrij blijft. de holte in de onderkant 
van de rug moet ondersteuning krijgen van de bolling van de rugleuning.

De stoelrugleunIng

stel de rugleuning zo in (naar voren of naar achteren) dat deze goed in de rug steunt. als de 
rugleuning in hoogte verstelbaar is, zorg dan dat de bolling van de rugleuning de lage rug 
ondersteunt. dit voorkomt zitten met een bolle rug.

 fout goed

De stoelarmleunIngen

de schouders ontspannen en de onderarmen horizontaal houden. stel nu de armsteunen op 
deze hoogte in. let op dat de schouders niet omhoog getrokken worden. de armleuningen 
moeten zo kort zijn dat de stoel goed kan worden aangeschoven.

te laag goed te hoog
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WerktaFels

afhankelijk van het gebruik kan de diepte van de werktafels en bureaus variëren van 60 cm tot 
100 cm. In de volgende alinea’s wordt dit nader uitgewerkt. 

Werkhoogten

de gewenste werkhoogte moet afgestemd zijn op de afmetingen van de werknemer, 
de zithoogte van de werkstoel, de aard van het werk en de te bewerken producten. de 
zittinghoogte leidt u af van de onderbeenlengte, vermeerderd met de hoogte van het schoeisel 
van de werknemer. 
richtinggevend voor de gewenste werkhoogte is de ellebooghoogte. hierbij gaat u uit van een 
horizontale stand van de onderarm. Voor de bepaling van de werkhoogte gelden de volgende 
uitgangspunten:
bij ‘fijnere’  bewerkingen, bijvoorbeeld bij lezen, moeten details zichtbaar zijn. de afstand 
tussen de ogen en het te bewerken object is gering; een werkhoogte (tot maximaal 100 mm) 
hoger dan de ellebooghoogte is aan te bevelen. 
bij bewerking of hantering van zware voorwerpen of kracht zetten moet de werkhoogte lager 
zijn dan de ellebooghoogte. 

de werkhoogte bestaat uit tafelhoogte vermeerderd met de hoogte van het te bewerken object. 
de plaats van de handen is hiervoor maatgevend. 

Via onderstaande tabel kunt u per lichaamslengte de werkplek op de meest ideale wijze 
inrichten.

maten in centimeters
lichaamslengte 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
Stoelhoogte 40,5 42 43 44,5 46 47 48,5 50 51 52,5 54
Bureauhoogte 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Baliehoogte 96 99 102 105 109 112 115 118 121 125 128


