
Arbo-tips voor thuiswerken 
 
Nu de overheid aan iedereen heeft gevraagd om thuis te werken, doet zich een unieke situatie voor. 
Omdat niet iedereen een volledig ingericht werkplek heeft en thuis niet de Arbo ondersteuning kan 
worden geboden die we op de UU hebben, is het van belang dat we in de huidige situatie goed op een 
aantal ergonomische zaken letten.  
 
Langdurig werken achter een beeldscherm kan op termijn gezondheidsklachten aan de armen, de nek 
en de schouders opleveren. Dergelijke klachten worden KANS (Klachten van Arm, Nek en Schouder) 
genoemd (vroeger RSI). Ook oogklachten kunnen voor komen.  
Het is daarom belangrijk om je thuiswerkplek zo goed als mogelijk is in te richten en niet te lang achter 
elkaar te werken. In dit filmpje (link: https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA 
) krijg je praktische aanwijzingen over je zithouding.  
 
En nog wat aanvullende tips om zo gezond en duurzaam mogelijk thuis te werken: 
• Probeer of je thuis in rust kunt werken, zo mogelijk in een aparte kamer en voorkom afleiding 
• Zorg voor een zo ruim mogelijke en comfortabele werkplek en let op de hoogte van je tafel en stoel 

(indien mogelijk) en op je zithouding. Een te hoge bureautafel is te gebruiken in combinatie met een 
voetenbankje. Een te lage tafel is niet ergonomisch verantwoord, maar kan misschien eenvoudig 
wordt opgehoogd. 

Heb je een kantoorstoel bij een tafel staan: 
 Stel de armsteunen van de stoel dan in voor een goede, ontspannen steun van de armen 
 Plaats de stoelzitting vervolgens hoger, zodat de armsteunen op dezelfde hoogte staan als het 

tafelblad 
 Zet iets onder de voeten zodat de bovenbenen horizontaal gesteund worden op de stoel. 

Heb je geen kantoorstoel:  
 Probeer dan de stoel eventueel wat te verhogen, bijv. met kussens. Dit zodat, als je onderarmen 

op tafel liggen, je de schouders niet hoeft op te trekken 
 Steun de armen goed op tafel met het toetsenbord iets verder weg. Maar houd de rug recht en 

voorkom vooroverhangen. 
 Voorkom typen met gestrekte armen. Dit geeft een verhoogde spanning in de arm-, schouder- en 

nekspieren. 
• Indien je een specifiek voor jou op maat gemaakte bureaustoel op het werk hebt mag je, in overleg 

met je leidinggevende, regelen dat je deze mee naar huis neemt om thuis beter te kunnen werken. 
• Zorg ervoor dat de ruimte onder je tafel vrij is. Werk de elektriciteitskabels weg onder de tafel.  
• Gebruik liever een desktop of een laptop dan een tablet en gebruik indien mogelijk een apart 

toetsenbord en/of muis bij je laptop. Plaats de laptop op een verhoging (bijvoorbeeld een stapel 
boeken), zodat de bovenrand van het scherm iets onder ooghoogte komt. Accessoires voor een 
computer van de UU mogen in principe tijdelijk mee naar huis. Overleg dit met je leidinggevende en 
leg per mail vast welke spullen meegaan en dat ze terugkomen zodra je weer op je werkplek bij de 
UU kunt werken. Je mag in principe geen spullen aanschaffen voor thuis op kosten van de UU. 
Alleen als er een (medische) noodzaak is en dan altijd in overleg met je leidinggevende. Graag de 
afspraken en de toestemming vastleggen via een e-mailwisseling met je leidinggevende. 

• Heb je voldoende daglicht en verlichting, let ook op lichtinval (bij voorkeur van opzij) 
• Als je veel moet bellen, gebruik dan bij voorkeur oortjes/koptelefoon of de speakerfunctie zodat je je 

handen vrij hebt; 
• Plan je werkdag, bijvoorbeeld in blokken van maximaal twee uur achter elkaar en neem vaste 

pauzes. Advies voor pauzeren is minimaal ieder half uur 5 minuten, elke 2 uur 10 minuten. Ga in de 
pauzes even naar buiten en/of beweeg. Het is goed om extra alert te zijn op het ontspannen van je 
schouder- en nekspieren. 

• Plan ook de hoeveelheid tijd die je aan een bepaalde klus besteedt. Doordat je misschien wat sneller 
bent afgeleid kan je er meer tijd mee bezig zijn dan normaal.  

• Verander eens van werkomgeving. Dat kan helpen om je energie en concentratie terug te vinden.  
• Bepaal voor jezelf vooraf de begin- en eindtijd van je werkdag.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA

