
5/18/2017 

1 

Alternatieve zitoplossingen 

www.verv.be  
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“Because modern ZOO-directors know more about 

the inborn needs of their animals, than company-

directors about the innate needs of people... 

 

the cages in modern zoo's are better for animals, 

than 

modern offices for people.” 

 

Theo Compernolle. 2014 

3 

The cheaper the offices, 

the more expensive they 

are 
https://sites.google.com/site/liberateyourbrain/home/free-brain-hostile-offices  

WE BEWEGEN TE WEINIG 

• bewegingspromotie 

WE ZITTEN TE VEEL 

1. Minder lang zitten 

2. Zitten onderbreken 
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Activiteitsgerelateerde werkplekken 
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• Werkplek gebruiken afhankelijk van de uit te voeren taken 

• Concentratiewerk 

• (in-)formeel overleg 

• Telefonie 

• Samenwerken 

• .. 

• In praktijk zien we hoofdzakelijk verschillende types werkplek, met 
allemaal zithoudingen. Aandacht voor minder zitten is in deze 
projecten vaak afwezig. 

 Belangrijke rol voor preventiemedewerkers 
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De basis om beter én minder te zitten 
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Welke vaste schoenmaat kiezen we voor de 
veiligheidsschoenen in onze onderneming? 
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Resultaten Provikmo Health Screen: +/- 450 deelnemers, 6 ondernemingen 

9 

• Wat werkt om de zitduur te verminderen? 
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• Een zit/sta tafel is noodzakelijk op elke basiswerkplek? 
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• De zit/sta tafel is een belangrijk instrument om minder te zitten 

 

• (vernieuwde) NPR1813: zit/sta tafel op elke werkplek die langer dan 
2u gebruikt wordt 

 

• Vuistregel gebruik: na elke 20-30 minuten zitten, 10 minuten 
rechtstaan 

 

• Moeilijkheid: gedrag veranderen en zit/sta tafels gebruiken 
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Hoeveel dagen moet een bediende minder ziek zijn om het 
prijsverschil tussen een gewone tafel en een zit/sta tafel terug te 
verdienen? 
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Als het maar beweegt 
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• Een andere zithouding vraagt een andere tafelhoogte 

• Op dynamische zitkrukken (meestal zonder rugleuning) is een open 
heuphoek aanbevolen 
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• Iedereen dient minimaal 45 minuten per dag te kunnen werken met 
een dynamisch alternatief? 
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• Het gebruik van alternatieven voor zitten zou verplicht moeten 
worden? 
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ZITBAL 

 

 

 

• Gebruik: 

• Kort gebruik  (max. 2u) 

• Afwisseling met zitten 

• Voordeel: 

• Dynamisch 

• Actieve zithouding 

• Goedkoop 

• Nadeel:  

• Juiste maat nodig 

• Wat als hij scheurt? 

 

… en voor elk alternatief moet de tafelhoogte kunnen aangepast worden 

DYNAMISCHE KRUK (type Swopper) 

 

 

 

• Gebruik: 

• Kort gebruik (max. 2u) 

• Afwisseling met zitten 

• Voordeel: 

• Dynamisch 

• Actieve zithouding 
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KNIESTOEL (type Variable) 

 

 

 

• Gebruik: 

• Kort gebruik  (max. 2u) 

• Afwisseling met  gewoon zitten 

• Enkel met schommel gebruiken 

• Voordeel: 

• Actieve zithouding 

• Nadeel:  

• Druk op kniegewricht 

 

… en voor elk alternatief moet de tafelhoogte kunnen aangepast worden 

         ZADELSTOEL (type Capisco) 

 

 

 

• Gebruik: 

• Alterneren tussen verschillende 
zithoudingen op 1 stoel 

• Voordeel: 

• Dynamisch 

• Actieve zithouding 

• Open heuphoek 
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DYNAMISCHE KRUK (type ‘Move’) 

 

 

 

• Gebruik: 

• Kort gebruik  

• Afwisseling met zitten 

• Voordeel: 

• Dynamisch 

• Actieve zithouding 

• Open heuphoek  

 

… en voor elk alternatief moet de tafelhoogte kunnen aangepast worden 

                       BUREAUFIETS 

 

 

 

• Gebruik: 

• 30-45 minuten 

• Voordeel: 

• Minder zitten én meer bewegen 
tijdens het werk 

• Nadeel:  

• Hype of blijver? 

• Geschikt voor alle taken? 

 

 

20 

BALANCE BORD 

 

 

 

• Gebruik: 

• Dynamisch staan  

• Afwisseling met zitten en staan 

• Voordeel: 

• Dynamisch 

• Statisch staan vermijden 

 

… en voor elk alternatief moet de tafelhoogte kunnen aangepast worden 

               WANDEL BUREAU 

 

 

 

• Gebruik: 

• 30-45 minuten 

• Voordeel: 

• Minder zitten én meer bewegen 
tijdens het werk 

• Nadeel:  

• Hype of blijver? 

• Geschikt voor alle taken? 
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• Steeds ter afwisseling, niet ter vervanging van klassieke stoel (NPR 
1813) 

• ‘parking’ nodig voor alternatieven 

• Zit/sta tafel als basis 
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Efficiënter?  
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• Tijdens een vergadering moet er steeds de mogelijkheid zijn om 
rechtstaand te kunnen werken (hoge tafels of zit-statafels)? 
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Over hulpmiddelen beschikken, wil niet zeggen dat ze gebruikt 
worden (maar je moet ze eerst wel hebben..) 
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Hoe kan je veilig autorijden, met een auto 
zonder lichten, pinkers, remmen en gordel? 
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Hoe kan je minder zitten (en meer bewegen) 
op kantoor, met een inrichting die daar niet 

op voorzien is? 
 

• De werkgever dient begeleiding te voorzien voor het optimaal 
gebruik van zit-statafels en andere dynamische vormen? 
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1. Plan van aanpak facilitair 

2. Zijn er quick wins? 

1. Vuilnisbakken en printers verplaatsen 

2. 1-1 wandelmeetings 

3. Tijdens meeting elk half uur rechtstaan 

3. Voorbeeldgedrag (management) 

4. Sensibiliseren en begeleiden 

5. Opvolgen  
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31 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/18/even-vergaderen-in-de-ballenbak-1619331-a542886  
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