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Werken voor een 
beeldscherm
Enkele tips om je werkhouding 
te verbeteren

Wenst u een advies 
of een interventie?

Uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
of een preventieadviseur-ergonoom  

van de dienst risicobeheer  
van spmt arista  

staan tot uw beschikking  
om aan uw verwachtingen te voldoen!
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Externe dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk

Koningsstraat 196 • 1000 Brussels 
T. +32 (0)2 533 74 11 • info@spmt-arista.be

www.spmt-arista.be

1.  Bewaar 50 tot 70 cm
afstand van je scherm

2.  Plaats je scherm en
toetsenbord recht voor je

3.  De bovenste boord van je
scherm mag niet hoger zijn

dan je ogen

4.  Plaats je scherm loodrecht ten
opzichte van de vensters

5.  Plaats je toetsenbord zo plat
mogelijk

6.  Laat vóór je toetsenbord 10 tot
15 cm plaats vrij voor steun van je

voorarmen en polsen

7.  Stel je stoel op de juiste hoogte
in: de hoogte van je ellebogen = de

hoogte van je werkblad

8.  Controleer of je voeten plat op de grond 
of op een voetsteun kunnen rusten

9.  Reinig regelmatig je beeldschermopper-
vlak en je muis

10.  Vermijd om lang in dezelfde houding te
blijven zitten, beweeg regelmatig

10 gouden 
regels

uw welzijn, onze prioriteit



Verbeter zelf je welzijn!
Intensief voor een beeldscherm werken kan je 
gezondheid negatief beïnvloeden: vermoeidheid 
van de ogen, stress, spierpijnen,…
De ideale inrichting van je werkplaats houdt 
rekening met de omgeving en de kenmerken 
van je functie. Je kan echter ook zelf je welzijn 
verbeteren.

De hoogte en de 
afstand van je scherm
Verminder de belasting van je nek door ervoor te 
zorgen dat de bovenste boord van je scherm zich 
op ooghoogte bevindt. Ga na of er voldoende 
afstand is tussen je ogen en je scherm. Bij een 
standaardscherm van 15 inches moet de afstand 
tussen de 50 en de 70 cm bedragen. Hoe groter je 
scherm, hoe groter de afstand moet zijn tussen je 
ogen en je scherm.

De opstelling van 
je scherm
Zorg ervoor dat je niet met je rug of gezicht naar 
het venster zit. Intensieve lichtweerkaatsing in je 
scherm of verblinding is erg vermoeiend voor de 
ogen. Je plaatst best je scherm loodrecht en op 
voldoende afstand van het venster. Is er zonwering 
aanwezig, gebruik ze. Het verbetert aanzienlijk je 
comfort op je werkplaats.

Het optimaal gebruik 
van je scherm
Maak gebruik van de regelmogelijkheden van je 
scherm om vermoeidheid van de ogen te vermijden:
  Geef de voorkeur aan donkere letters op een lichte 
achtergrond. Dit benadert het dichtst een getypte 
of geschreven tekst. Het contrast wordt beter 
waargenomen en er zijn minder weerkaatsingen.
   Stel zorgvuldig de lichtsterkte in: een scherm met 
een te hoge of een te lage lichtsterkte veroorzaakt 
vermoeidheid van de ogen.

   Reinig je scherm: stof op je scherm vermindert het 
contrast.

De plaats van je 
toetsenbord
Voorzie vóór je toetsenbord een vrije ruimte van 10 tot 
15 cm op je werkblad om je polsen en voorarmen te 
laten rusten. Klap de pootjes van je toetsenbord in zodat 
dit zo plat mogelijk ligt.

Werken met de muis
De muis zet je naast en zo dicht mogelijk bij je toetsenbord. 
Gebruik ze op een ontspannen manier zonder je spieren 
te verkrampen. Als je last krijgt, probeer dan afwisselend 
de muis te gebruiken met je andere hand.

Een documenthouder
Kijk je regelmatig van je documenten naar je scherm, 
plaats dan het document op dezelfde afstand en hoogte 
van je scherm, zo vermijd je vermoeidheid van de ogen. 
Gebruik indien mogelijk een documenthouder.

Zit je goed?
Neem een goede zithouding aan. Ga met je onderrug 
tegen de rugleuning van je stoel zitten. Regel de 
hoogte van de stoel zodat je ellebogen op de hoogte 
van je werkblad komen en je voorarmen ontspannen 
op je bureau kunnen rusten. Zet je voeten plat op de 
grond. De bovenbenen moeten horizontaal zijn en 
de knie bij voorkeur een beetje lager dan de heup. 
Staan je voeten niet plat op de grond, dan heb je een 
voetsteun nodig.

Tijd voor een pauze
Blijf je meer dan 2 uur in dezelfde houding voor 
je beeldscherm zitten, dan kunnen spierpijnen, 
spanningen en vermoeidheid van de ogen optreden. 
Ook hier kan je zelf iets doen om klachten te 
voorkomen, namelijk je taken afwisselen en pauzes 
inlassen. Neem bij voorkeur korte pauzes van 2 tot 3 
minuten. Sta op een beweeg: haal iets om te drinken, 
neem kopieën, … Heb je uiteindelijk toch last van 
spierpijn of problemen met je ogen, maak dan een 
afspraak met de arbeidsgeneesheer van spmt arista.


