
Beeldschermwerk 
 

 

Beleid Beeldschermwerk 
 
In oktober 2006 heeft de Faculteit Diergeneeskunde het beleid beeldschermwerk vastgesteld. Daarin 

worden richtlijnen gegeven voor de inrichting van beeldschermwerkplekken voor medewerkers en 

studenten. Doel van het beleid is om uitval en verzuim door beeldschermgebonden klachten te 

voorkomen. 

 

Deze folder is één van de middelen die voortvloeien uit het beleid Beeldschermwerk. Hierin worden 

enkele basale maatregelen beschreven om de beeldschermwerkplek goed in te stellen en klachten te 

voorkomen. 

 

 
CANS 
 

CANS is de nieuwe term voor RSI. CANS staat voor Complaints of the Arm, Neck or Shoulder. De 

definitie van CANS luidt: klachten van het bewegingsapparaat in arm, nek en/of schouder, die niet 

veroorzaakt worden door een acuut trauma of een systemische aandoening.  

 
CANS is een klachtencomplex en geen diagnose. Er zijn specifieke en a-specifieke klachten. Een 

aandoening is specifiek als deze als aparte klacht te diagnosticeren is.  

Er zijn 23 aandoeningen als specifieke CANS benoemd. Deze worden als afzonderlijke aandoeningen 

benaderd en behandeld en niet als één grote groep van klachten. Voorbeelden zijn de epicondylitis 

lateralis (tenniselleboog) en het carpaal tunnel syndroom. 

 

De oorzaak van CANS is een combinatie van een langdurige, statische (slechte) werkhouding en het 

maken van repeterende, veelal kleine bewegingen. De klachten ontstaan veelal door een 

opeenstapeling van effecten als gevolg van verschillende risicofactoren: de inrichting en het gebruik 

van de werkplek, werktaken, werkhouding en gedrag. Regelmatig langdurig beeldschermwerk en het 

werken onder tijdsdruk vergroten de kans op klachten. 

 

 
Risicofactoren Oorzaken Voorkómen 
Werkplek • meubilair 

• instelling werkplek 

• hulpmiddelen 
 

• werkplek goed instellen 
 

Werktaken • veel dezelfde werkzaamheden 

• gedwongen dezelfde houding 
 

• afwisseling 

• inrichting van werkzaamheden 

Werkhouding • onvoldoende afwisseling 

• ongemakkelijke werkhouding 

• statische houding / continue 
spierbelasting 

• herhaalde kleine bewegingen 
 

• gemakkelijk zitten 

• afwisseling 

• beweging 

• (rek)oefeningen 
 

Gedrag • werkdruk, stress, deadlines 

• onvoldoende afwisseling  

• slechte verhoudingen, geringe sociale 
ondersteuning 

• persoonsgebonden factoren 
(lichaamsbouw, omgaan met stress) 

• privé-situatie 
 

• onderbreken werkzaamheden 

• pauzes nemen  

• pauzesoftware gebruiken 

• stress voorkomen 

• klachten serieus nemen 
 

 

 

 

De klachten kunnen heel verschillend van aard zijn; pijn, tintelingen, gevoelloosheid en stijfheid.  

 



Meestal zijn klachten gelokaliseerd in de bovenrug, nek, schouders, armen of handen. Voldoende 

rustmomenten geven aanvankelijk nog verlichting, maar later niet meer. Reageer daarom op de eerste 

signalen die op CANS kunnen duiden. Zorg voor afwisseling en rust, zodat het lichaam kan 

ontspannen. 

 

 

Voorkom CANS! 
 

Stel stoel en bureau goed in 

Neem regelmatig een pauze 

Klachten? Doe er op tijd iets aan 

Wissel beeldschermwerk af met andere activiteiten die ook moeten gebeuren 

Probeer het aantal uren achter de computer te verminderen 

Benut (denk)pauzes voor het ontspannen van je spieren 

Zorg voor een ontspannen houding achter het beeldscherm 

Probeer tijdsdruk en stress te voorkomen 

 
 
Pauzesoftware 
 

De Universiteit Utrecht heeft voor alle medewerkers en studenten het programma Workpace 

aangeschaft voor gebruik op de universiteit en thuis. Workpace is een programma dat muis- en 

toetsenbordgebruik registreert en op basis van persoonlijke instellingen adviseert wanneer het tijd is 

om even te pauzeren.  

Via kleine pop-up vensters geeft Workpace suggesties voor regelmatige onderbrekingen en biedt op 

het beeldscherm (strek-)oefeningen aan. De pauzes worden afgestemd op het computergedrag.  

 

Neem voor meer informatie over Workpace en de handleiding voor het installeren contact op met de 

afdeling Arbo & Milieu  

 
 
Stoel 
 
Een bureaustoel is verstelbaar. Dat betekent dat zithoogte, zitdiepte, rugleuning en armleuningen in te 
stellen zijn op de gewenste maat. 
 

 
Het instellen van de stoel: 

1. ga op de stoel zitten met de voeten plat op de vloer  

2. stel de stoelhoogte in: bovenbenen gesteund op de zitting en horizontaal 

3. houd een vuistgrote opening tussen zitting en de kuiten (zitting eventueel naar voren/achteren 

verschuiven). 

4. stel de rugleuning zo hoog in dat de onderrug steun heeft  

5. stel de rugleuning rechtop of iets meer achterover in (afhankelijk van eigen voorkeur) 

6. stel de armleuningen in:  

a. laat de schouders ontspannen hangen (niet opgetrokken) en de bovenarmen recht naar 

beneden.  

b. zorg dat de onder- en bovenarmen een hoek van 90° maken.  

c. de onderarmen hebben nu steun aan de armleuningen (hoogte instellen).  

 

 

Je hebt niets aan een goede stoel die niet goed is ingesteld! 

 



Bureau 
 

Als de stoel goed is ingesteld, wordt het werkblad ongeveer gelijk aan de hoogte van de armleuningen 

of iets hoger ingesteld. Dit laatste is vooral van belang als je bijvoorbeeld naast beeldschermwerk ook 

regelmatig schrijft, leest of andere bureauwerkzaamheden doet. Neem voor de juiste instellingen 

contact op met de afdeling Arbo & Milieu. 

 

Zorg vervolgens dat je recht voor het beeldscherm zit, met het toetsenbord recht voor je. Uitgangspunt 

is een rechte houding met een rechte rug, het hoofd recht boven de wervelkolom en de blik naar voren 

of iets naar beneden gericht.  

In de ideale situatie vormt de bovenkant van het beeldscherm een horizontale lijn met je ogen en is de 

afstand 60 tot 70 cm. Als je niet blind typt en dus veel op het toetsenbord kijkt, mag het beeldscherm 

ook iets lager. 
 
 
Muis en toetsenbord 
 
Zet het toetsenbord recht voor je en zorg dat de muis niet te ver van je lichaam staat. Indien je het 
numerieke deel van je toetsenbord niet gebruikt, kun je ook een toetsenbord zonder dit deel 
gebruiken, zodat je de muis dichterbij je lichaam kunt houden.  
 
Onderarm, polsen en hand vormen één horizontale lijn, waarbij de onderarmen steunen en de handen 
zich gemakkelijk over het toetsenbord kunnen verplaatsen. De hand wordt niet te ver achterover 
gebogen.  
 
Grote bewegingen (b.v. muishandelingen) worden niet vanuit de pols maar vanuit de elleboog  
gemaakt. Geadviseerd wordt het toetsenbord in de laagste stand te plaatsen (pootjes inklappen) om te 
voorkomen dat de handen te ver achterover buigen.  
 
Het is van belang om je handen van muis of toetsenbord af te halen wanneer je die niet gebruikt. 
Hoewel het lijkt alsof de handen ontspannen op de muis of het toetsenbord liggen, is er toch veel 
restspanning. 

 

Beeldscherm 
 
Het beeldscherm staat recht voor je op een afstand van circa 60 cm (bij een 17 inch beeldscherm). 
Vanwege lichthinder heeft plaatsing haaks op het raam op circa 150 cm afstand van het raam de 
voorkeur. Let ook op lichthinder door de aanwezige verlichting. Kantel eventueel het scherm een 
beetje.  
Zorg voor een rustig beeldscherm, dit is veelal een lichte achtergrond met donkere tekens.  
 
Laptop 
 
De voordelen van een laptop zijn evident: eenvoudig mee te nemen en daardoor op elke gewenste 
plek te gebruiken. Het gebruik van een laptop leidt echter bijna altijd tot een belastende werkhouding 
omdat het beeldscherm laag en erg dichtbij staat.  
 
Als je meer dan twee uur met een laptop werkt op een vaste werkplek, maak dan gebruik van een 
laptopstandaard zodat je het beeldscherm op de juiste hoogte en afstand kunt plaatsen. Met een losse 
muis en los toetsenbord kun je dan in een goede houding werken.  
 
 

 

Beeldschermbril 
 
Met name mensen met een leesbril of met een leesdeel in de bril krijgen soms problemen om goed op 
het beeldscherm te zien. Het beeldscherm staat meestal op een afstand van 60 cm, wat buiten het 
bereik van een leesbril valt. 
 
Het scherpstellen (accomoderen) leidt dan tot problemen. Bovendien zit het leesdeel van de bril 
onderin het glas, zodat de medewerker gedwongen is om met het hoofd achterover naar het 
beeldscherm te kijken. 



 
Deze medewerkers komen mogelijk in aanmerking voor een beeldschermbril: de glazen stellen scherp 
op een afstand van 60 tot 80 cm. De beeldschermbril is uitsluitend bedoeld voor beeldschermwerk en 
is niet ter vervanging van de eigen bril. 
 
Als er in het werk ook andere taken zijn dan alleen beeldschermwerk is het van belang goed te 
overwegen of een beeldschermbril een verbetering is. Vraag er de Arbo- en Milieucoördinator naar. 
 
De faculteit kent een vergoedingsregeling voor beeldschermbrillen.  

 
 
 
Klachten, informatie, werkplekbezoek? 
 

Voor een werkplekbezoek of vragen kun je contact opnemen met de afdeling Arbo & Milieu van de 

faculteit, telefoon (253) 2457, arbo_milieu.vet@uu.nl.  

 

Heb je al klachten die mogelijk het gevolg zijn van beeldschermwerk, maak dan ook een afspraak met 

de bedrijfsarts, telefoon (253) 2666. De bedrijfsarts kan verder adviseren.  

 

 
 
 
 
Colofon 
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