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Situering
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Situering

• KU Leuven, Dienst Veiligheid Gezondheid Milieu, 
Preventieadviseur, specialisatie ergonomie

• Ergonomiebeleid

o Raamovereenkomsten

o Dienstverlening Co-financiering

• Hybride werken
o Vóór corona: structureel – occasioneel – omwille van overmacht

o CAO van 16 september 2021 betreffende telewerk en digitale 
connectiviteit 
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5 Foto: ergonomiesite.be

Problematiek sedentair gedrag

6

5

6



4

Sedentary behavior is any waking behavior characterized by an energy expenditure ≤1.5 metabolic 
equivalents (METs), while in a sitting, reclining or lying posture. In general this means that any time a person 
is sitting or lying down, they are engaging in sedentary behaviour. Common sedentary behaviours include 
TV viewing, video game playing, computer use driving automobiles, and reading. Sedentary Behavior Research 
Network (SBRN) – Terminology Consensus Project process and outcome (2017)

Healy et al., 2008
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Bewegingsdriehoek, Vlaams Instituut Gezond Leven (2017)

Sedentair gedrag bij hybride werken
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• N = 2303

• Veranderingen in karakteristieken van de job omwille
van COVID 19

• Stijging duur sedentair gedrag op dagniveau (werk + 
vrije tijd)

• Geen effect op fysieke activiteit

Front Public Health. 2020 Nov 5;8:597619. doi: 10.3389/fpubh.2020.597619. 
eCollection 2020.

• Work related physical activity questionnaire (work-time)
• N = 1239

100% thuiswerk
100% kantoorwerk
Hybride werken
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Associations of working from home with occupational physical activity and sedentary behavior 
under the COVID-19 pandemic (2021)

WFH = work from home

• Review juni 2021

• Vooral via zelfrapportering

• COVID-19 pandemie en lockdown heeft negatief effect 
op beweeg- en zitgedrag van werknemers
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Subjectieve bevraging
• Online bevraging (n=80  response n= 31

• Vergelijking kantoorwerk – telewerk (dagniveau)
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Aantal uur zitten/dag bij kantoor- en telewerk

telewerk

op kantoor

Subjectieve bevraging

• Meer sedentair gedrag thuis
• Meer uren zitten

• Minder snel afwisselen tussen zitten en staan

• Afwezigheid van faciliteiten/ergonomisch meubilair, fysieke afwezigheid van 
collega’s.

• Minder fysiek actief  thuis 
• Matige en intense fysieke activiteit

• Wegvallen van de actieve woon-werkverplaatsing, en kleine verplaatsingen op 
kantoor 

•  2/3 van de deelnemers geven aan meer gezondheidsklachten 
te ervaren sinds het thuiswerken door corona werd ingevoerd.

18

17

18



10

Objectieve monitoring

• Vergelijking bewegen en zitten bij telewerk –
kantoorwerk (tijdens werkuren)

• Betrouwbare en valide meetmethode: ActivPal

• 5 medewerkers
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Objectieve monitoring

 Minder beweging tijdens de werkuren bij telewerk, 
inclusief de middagpauze.

 De totale zitduur bij kantoorwerk en telewerk is niet 
veel verschillend, maar bij telewerk wordt er wel voor 
langere periodes gezeten. 

voldoende aandacht voor dynamisch werken en dus 
voldoende zit-sta-beweeg onderbrekingen in de 

telewerkomgeving
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• Meer thuiswerken heeft een negatief effect op het 
niveau van sedentair gedrag en fysieke activiteit

• Studies werden uitgevoerd tijdens COVID-19 pandemie
(en bijhorende lockdown) waarbij telewerken verplicht
was

• Nood aan interventies verminderen negatieve risico’s
voor mentale en fysieke gezondheid

Conclusie…
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• Micro-breaks inplannen 
• Kleine huishoudelijke activiteiten

• Stretchoefeningen

• Andere houding aannemen tijdens het werk 
(staan, bewegen)

• Vergeet ook niet om aan ooggymnastiek te 
doen!

Concreet…

Aanbod
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Vanuit Dienst VGM

• Uitbouwen professionele adviesverlening

• Aandacht voor dynamisch werken

• Ergonomisch advies bij bouw- en verbouwingsprojecten
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Artikel 12

Aan het personeelslid dat structureel telewerkt, wordt een vergoeding toegekend die 

overeenstemt met een bedrag van 20 euro per maand voor het professioneel gebruik van 

de privé-internetaansluiting en -abonnement verhoogd met een bedrag van 15 euro per 

maand voor de kosten verbonden aan (ergonomisch) kantoormeubilair of 

informaticamateriaal. Onder (ergonomisch) kantoormeubilair of informaticamateriaal wordt 

verstaan een bureaustoel, tweede computerbeeldscherm, toetsenbord, muis en 

dockingstation.

Afspraken & Beleid

• Doelstelling: individuele medewerkers zelfredzaam maken

• Website Dienst VGM

• Algemeen: informatie over inrichting werkplek met aparte
rubriek rond thuiswerken

• Doorverwijzing naar aanbod Samenaankoop

• Zelftest via Toledo community

• Topic binnen KU Leuven Healthy

Sensibiliseren & informeren
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Dienst VGM, workshop ergonomie32

UniefActief: www.kuleuven.be/uniefactief
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Dienst VGM, workshop ergonomie33

• Workshop
• Fysiek of online (1u)
• Op maat van de dienst
• Inhoud: Belang van dynamisch werken + ergonomische

inrichting van de werkplek (thuis + op kantoor)

• Individuele ergonomische analyses
• Kantoor: plaatsbezoek, videoconsult
• Thuiswerkplek: videoconsult, foto’s via e-mail 

doorsturen

• Aanbod meubilair

Activeren & omgevingsinterventies
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• Dynamische krukjes

• 2 types

• Elektrische zit-statafel

• Leverancier raamcontract

• Zelfde prijsafspraken

Samenaankoop: dynamisch werken

• Na advies huisarts, arbeidsarts, kinesitherapeut

• Analyse van de werkplek

• Plaatsbezoek (kantoor)

• Videoconsult/foto’s

• Aangepast materiaal

• Uitleen van ergonomische muizen

• Advies bij aankoop

Zorg & begeleiding
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Aanvullend

Dankjewel!

Vragen of 
suggesties?
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An Bogaerts

Dienst Veiligheid, Gezondheid, Milieu
Willem De Croylaan 58

3001 Heverlee

016/32.91.68

An.Bogaerts@kuleuven.be

www.kuleuven.be/ergonomie

Contactgegevens
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