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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
De informatisering van onze werkomgeving maakt dat beeldschermen niet meer weg te denken zijn op
de werkvloer. Bijgevolg spreken we van beeldschermwerkers; dit zijn werknemers die dagelijks gebruik
maken van een beeldscherm en -apparatuur op de werkplek, gedurende een aanzienlijk deel van de
normale werktijd (> 4 uur/dag). Bijvoorbeeld ICT en administratieve functies scoren hoog in het gebruik van
beeldschermen.   

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Er zijn geen specifieke beroepsvoorwaarden en/of kwalificaties verbonden aan de uitoefening van
beeldschermwerk. Wél zal men, in functie van het beroep, bepaalde eisen stellen:
• Beroepsspecifieke kennis en/of ervaring;
• Kennis van Office;
• Kennis van grafische software;
• Kennis van specifieke CRM-systemen;  
• Andere.

1.3 Lokalisatie
• Bureau in kantoorruimte en/of andere instellingen;
• Bureau in de thuisomgeving.

1.4 Arbeidsmiddelen

wwBeeldscherm

• Het beeldscherm is in hoogte verstelbaar. De bovenrand van het scherm bevindt zich maximaal op
ooghoogte;
• Het beeldscherm bevindt zich op een armlengte afstand: 50 à 70 cm;
• De tekengrootte dient makkelijk leesbaar te zijn, afhankelijk van computerinstelling, grootte en resolutie
van het beeldscherm en de kijkafstand;
• Installatie van het beeldscherm bij voorkeur loodrecht op het venster;
• Regelmatig reinigen van het beeldscherm om reflectie door vetvlekken te vermijden.

wwToetsenbord

• Plaatsing van het toetsenbord op +/- 15 cm van de tafelrand;
• Het toetsenbord heeft een lichte helling, bij voorkeur volledig plat (ingeklapte pootjes);
• Lichte en constante toetsaanslag.
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wwComputermuis

• Gebruik de computermuis door de gehele onderarm te bewegen, niet alleen de pols;
• Voorzie voldoende vrije ruimte naast het toetsenbord om de computermuis te kunnen verplaatsen. Een
muismat kan hierbij een hulp zijn;
• Gebruik de “sneltoets”-functies in plaats van de “muis”-functies;
• Kies een computermuis aangepast aan de grootte en vorm van de hand én zodanig dat de pols zich in
het verlengde bevindt van de onderarm:  
• Er bestaan ook ergonomische varianten van de computermuis, waarbij de voorarm-pols-hand zich
mooi in het verlengde van elkaar bevinden (natuurlijke positie).

wwWerktafel

• De hoogte van het werkblad bevindt zich op ellebooghoogte;
• De armen rusten in een hoek van 90° op het werkblad;
• Voorzie voldoende vrije werkruimte op het werkblad.

wwWerkstoel

Bij voorkeur maakt men gebruik van een dynamisch instelbare werkstoel:
• De zithoogte:
• De voeten steunen plat op de grond;
• Het bekken bevindt zich iets hoger dan de knieën: hoek romp-bovenbenen >90°;
• De ellebogen bevinden zich ter hoogte van het werkblad.

• De zitdiepte:
• Rug tegen de rugleuning, zodanig dat deze voldoende steun biedt t.h.v. de lage rug;
• Een vuistruimte afstand tussen de knieholte en de rand van de stoel.  
• De zitting is licht voorwaarts gekanteld, indien verstelbaar.
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15°
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• De rugleuning:
• Verstelbaar in hoogte en in helling;
• Bolle vorm ter ondersteuning van de natuurlijke kromming van de rug;
• De weerstand van de rugleuning (synchroon mechanisme) mag niet te groot zijn.
• De armsteunen bevinden zich op ellebooghoogte en zijn verstelbaar in breedte.
• De werkstoel heeft minimaal 5 wielen en is aangepast aan de ondergrond.  
JUISTJuist

FOUT

Fout

15°
90°

2

Er zijn verschillende type ergonomische werkstoelen beschikbaar op de markt. Immers, een langdurige
statische houding, staand of zittend, zorgt voor overbelasting van spieren en gewrichten. Daarom is  het
belangrijk dat men zorgt voor
afwisseling tussen een staande en zittende werkhouding. Tevens activeert
Fout
een staande houding de houdingsspieren, hetwelk een positieve invloed heeft op de gezondheid van de
werknemer op langere termijn.  

wwEen greep uit het aanbod aan werkstoelen en -houdingen:
• Stoel met (frontaal) kantelend zitoppervlak
• Stoel waarvan de zitting 5 à 10° voorwaarts kan kantelen.
Voordelen

wwGoede houding: open heuphoek
en een natuurlijke kromming van
de wervelkolom.
wwAfwisseling in houding mogelijk.
wwGoede positie van het hoofd.

PI Beeldschermwerker - p. 4

Nadelen

wwVersterkt de lumbale
rugkromming (lage rug) na
langere tijd.
wwSneller vermoeid, omdat het
lichaam steunt op armen en
benen ter compensatie van de
helling.
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• Stoel met kniesteun
• Stoel met een vaste zitting die 30° naar voren gekanteld is en met een steunkussen voor de knieën;
• Varianten: met rugleuning, met schommelmechanisme, met wieltjes (5).
Voordelen

wwGoede actieve houding: open
heuphoek en een natuurlijke
kromming van de wervelkolom.
wwZeer comfortabel voor korte
periodes.

Nadelen

wwEen druk op de schenen; het
lichaamsgewicht wordt gedragen
door de onderbenen.
wwOverdreven plooiing van enkels
en knieën.
wwVermoeide nek- en rugspieren na
langere tijd.

• Zitbal
Voordelen

wwActieve/dynamische houding.
wwOpen heuphoek.
wwGeschikt voor korte periodes.

Nadelen

wwRugbelasting idem aan klassieke
werkstoel.
wwVermoeide nek- en rugspieren na
langere tijd.

• Zitvlaksteun
• Het werkblad dient aangepast te zijn aan de lengte van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden
met de ellebooghoogte;
• Bij voorkeur maakt men hierbij gebruik van een hellend werkblad; dit zorgt voor een betere houding
van het hoofd en vermindert de spierspanning ter hoogte van de schouders en de nek.
Voordelen

wwGoede actieve houding: open
heuphoek en een natuurlijke
kromming van de wervelkolom.
wwOpen heuphoek.

PI Beeldschermwerker - p. 5

Nadelen

wwEen langdurig statische houding,
indien onvoldoende afwisseling.
wwVersterkt de lumbale
rugkromming (lage rug) na
langere tijd.
wwVermoeide nek-, rug- en
beenspieren na langere tijd.
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• Rechtstaand werk (call center, …)
• Het werkblad dient aangepast te zijn aan de lengte van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden
met de ellebooghoogte;
• Een voetensteun kan gebruikt worden om het lichaamsgewicht afwisselend van het ene been op het
andere te brengen.  
Voordelen

wwActieve/dynamische houding.
wwOpen heuphoek.

Nadelen

wwLangdurig statische houding,
indien onvoldoende afwisseling.
wwSneller vermoeid.

• Bureaufiets of deskbike
Voordelen

wwActieve/dynamische houding.
wwFitte werknemers, met als gevolg
een hogere productiviteit.
wwGeschikt voor korte periodes.

Nadelen

wwVermoeide nek-, rug- en
beenspieren na langere tijd.
wwGoed voor het uitvoeren van
routinetaken.

• Loopband met werkblad
Voordelen

wwActieve/dynamische houding.
wwFitte werknemers, met als gevolg
een hogere productiviteit.
wwGeschikt voor korte periodes.
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wwHulpmiddelen

• Laptop- en/of tablethouder
• Bij gebruik van een laptop gedurende meerdere uren per dag;
• De bovenkant van het beeldscherm van de laptop bevindt zich maximaal op ooghoogte;
• De houder is voldoende stevig;
• Instelbaar in hoogte en inclinatie;
• Een tablet(houder) is niet voor langdurig gebruik.

• Voetensteun
• Voldoende stevig;
• Antislip;
• Instelbaar in hoogte en inclinatie;
• Voldoende breed.
• Documenthouder
• Bij voorkeur wordt de houder geplaatst op eenzelfde afstand als het beeldscherm. Indien dit niet
mogelijk is, plaatst men de houder tussen het beeldscherm en het toetsenbord;
• De houder is stabiel en hindert het lezen niet.

1.5 Voorafgaande instructies
Belangrijk is dat de uitzendkracht goed onthaald wordt bij aanvang van de werkzaamheden binnen de
onderneming van de gebruiker.  
Volgende punten zijn hierbij van belang:
De uitzendkracht informeren over:
• Alle risico’s verbonden aan de werkpost;
• De verplichtingen van de hiërarchische lijn;
• De opdrachten en bevoegdheden van de interne of externe dienst;
• De toegangen van de sociale voorzieningen (vestiaires, wc, refter, …);
• De organisatie van de eerste hulpverlening;
• De lokalisatie van de gevaarlijke toegangszones;
• De te nemen acties bij noodgevallen zoals brand, evacuatie, ongeval, etc.
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1.6 Te voorziene opleidingen
De werkgever zal de uitzendkracht van opleiding moeten voorzien, indien bepaalde software niet gekend
is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan op maat gemaakte CRM-systemen die specifiek zijn in gebruik en eigen zijn
voor de onderneming waarin men tewerk gesteld wordt.  

1.7 Student-werknemers
De gebruiker beschikt over een voorafgaande risicoanalyse van de werkpost. Daaruit zal blijken of de
werkpost al dan niet geschikt is voor een jobstudent. Eén van de preventiemaatregelen kan zijn dat,
gebaseerd op Codex X.3, bepaalde activiteiten verboden zijn voor de jobstudent. Echter, beeldschermwerk
valt niet onder deze verboden activiteiten.  

1.8 Bijkomende informatie

wwErgonomische voorschriften met betrekking tot de werkomgeving:
• Ruimte en verlichting
• Om voldoende luchtverversing te kunnen garanderen op de werkplek, dient men voor elke werknemer
een minimale vrije oppervlakte te voorzien van 2 m² alsook een minimale werkelijke ruimte van 10 m³;
• Hanteer een halfcirkelvormige opstelling op het werkblad m.b.t. het werkmateriaal:
ww Binnen een straal van 30 cm bevinden zich de materialen die regelmatig gebruikt worden;
ww Binnen de straal van 30 - 50 cm bevinden zich de materialen die men slechts af en toe in gebruik
neemt.
• De bureau wordt niet tegen de muur geplaatst, zodat het werkvlak en het dieptezicht niet beperkt
wordt;
• Bij voorkeur beschikt de werkomgeving over enkele ramen, zodanig dat er voldoende daglicht
aanwezig is op de werkplek;
• Een zonnewering beschermt tegen storend zonlicht en een te hoge binnentemperatuur;
• De verlichting op de werkplek dient een minimale sterkte te hebben van 500 lux betreft bureauwerk,
met inbegrip van een gelijkmatige verdeling van het licht alsook een minimale reflectie van grote
oppervlaktes zoals kantoormeubilair, vloeren, wanden e.a.
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• Binnenklimaat en lawaai
• Een comfortabele temperatuur op de werkplek ligt tussen 20°C en 24°C;
• De aanbevolen luchtvochtigheidsgraad ligt tussen 40% en 60%;  
• Het aanbevolen geluidsniveau met betrekking tot de concentratie ligt tussen 45 dB(a) en 55 dB(a);
• Fax, kopieertoestel en printers worden in een afzonderlijk lokaal ondergebracht;
• Gesprekken, die storend zijn voor collega-werknemers, worden gevoerd in aparte ruimten (bv.
vergaderzalen e.a.).

wwBelang van bewegen tijdens het werken
Meer beweging op (en naast) het werk heeft positieve gezondheidseffecten op de werknemer: minder
ziekteverzuim, meer concentratie en een hogere productiviteit. Ook op langere termijn zal minder lang
stil zitten het risico op diabetes, obesitas en cardiovasculaire en/of musculoskeletale aandoeningen sterk
verminderen.  
Tips om minder lang stil te zitten:
• Las korte pauzemomenten in; de beweegnorm stelt voorop dat men elke 30 minuten even rechtop
moet staan;
• Plaats de printer en prullenmand op een afstand van je bureau en/of ga op geregelde tijdstippen een
glas water halen;
• Wissel na elke afgewerkte taak even van houding en maak hierbij eventueel gebruik van
stretchoefeningen (rekken en strekken);
• Maak eens een wandeling tijdens de lunchpauze;  
• Vermijd de lift en gebruik de trap als je van verdieping verandert;
• Probeer een keer om staand te telefoneren.
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Voorbeelden van stretchoefeningen:
Energiek
trappen

Ontspan
u even

Rek langzaam
de nek

Draai langzaam
het hoofd terwijl
de nek recht blijft

Strek de armen
naar boven

Strek de armen naar
voren

Strek de armen naar
achteren

Trek de schouders
en rug naar boven

Maak brede
draaibewegingen

Trippel
ter plaatse

Strek een kant en
daarna de andere

Trommel
energiek met wijd
opengesperde
vingers op het
bureau
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2. RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
GEVAAR
Blootstelling aan
beeldschermen

RISICO
ww Vermoeidheid van de ogen
ww Prikkende, branderige
ogen
ww Troebel zicht
ww Hoofdpijn

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Stel het beeldscherm correct
op: de bovenrand van het
scherm op ooghoogte en op
een armlengte afstand.
ww Installeer het beeldscherm
bij voorkeur loodrecht op
het venster om reflecties
van daglicht in het scherm te
vermijden. Maak gebruik van
een schermfilter, indien nodig.  
ww Zorg voor een goede kwaliteit
van het beeldscherm.
ww Voorzie in voldoende
verlichting, min. 500 lux.
ww Ga langs bij een arbeidsarts bij
aanhoudende oogklachten. Een
beeldschermbril kan soelaas
bieden, want het beschermt
de ogen tegen blauw licht,
afkomstig van het scherm.

Langdurig zitten

ww Obesitas
ww Verhoogde
cholesterolwaarden
ww Diabetes
ww Hart- en vaatziekten

ww Las voldoende pauze- en
beweegmomenten in.  
ww Voorzie in opleiding,
instructies en/of
beweeginitiatieven ter
bevordering van minder
langdurig zitten en een
gezonde levensstijl.
ww Creëer een ergonomische
werkplek: bv. zit-statafels,
zitbal, e.a.

Verkeerde
werkhouding

ww RSI¹
ww Hoofdpijn
ww Spanning en
verkramping van nek- en
schouderspieren
ww Slapende en/of vermoeide
benen

ww Las voldoende pauze- en
beweegmomenten in.  
ww Voorzie in opleiding en/
of instructies omtrent
ergonomie, opdat
werknemers de werkplek
zelf kunnen aanpassen
aan hun gestalte (bv.
werkstoel, werkblad, hoogte
beeldscherm e.a.)
ww Creëer een ergonomische
werkplek en/of maak gebruik
van hulpmiddelen: bv. zitstatafels, zitbal, voetensteun,
documenthouder e.a.

1 RSI of Repetitive Strain Injury is een letsel dat ontstaat door overbelasting van de spieren en/of gewrichten.
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GEVAAR
Wanordelijke
werkplek

RISICO
ww Stress
ww Valpartij
ww Struikelen
ww Verminderde motivatie
ww Infectieziekten

Slecht werkklimaat/ ww Infectieziekten  
sobere
ww Allergie
werkomgeving
ww Zich onwel voelen
ww Verminderde concentratie
ww Verminderde motivatie
ww Stress

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

ww Hanteer een ‘clean desk
policy’ en zorg voor orde op
de werkplek.
ww Laat geen materialen, dozen
of draden rondslingeren.

ww Zorg voor een periodiek
onderhoud van het
ventilatiesysteem.
ww Verfraai de werkplek met
enkele planten of een
fotokader/kunstwerk aan de
muur.  
ww Voorzie in voldoende daglicht
op de werkplek.

Blootstelling
aan storende
omgevingsfactoren
en/of lawaai

ww Verminderde concentratie
ww Verminderde motivatie
ww Stress en prikkelbaarheid

ww Geluidsabsorberende
materialen: bv. wanden en/of
panelen.
ww Voorzie in een aparte ruimte
waar men terecht kan voor
langdurige (telefonische)
besprekingen.
ww Plaats de printer in een apart
lokaal.
ww Voorzie in voldoende privacy
en vrije werkruimte per
werknemer.

Hoge werkdruk
• Taakbelasting
• Organisatie

ww Vermoeidheid
ww Stress en prikkelbaarheid
ww Mentale problemen
ww Verminderde motivatie

ww Maak tijdig melding van een
té hoge werkdruk bij de
leidinggevende.
ww Organiseer
teamvergaderingen en zorg
voor een goede interne
communicatie.

Deze risico-evaluatie is louter indicatief en dient aangepast te worden aan de reële situatie binnen de onderneming. Bovendien zijn
er verschillende manieren van risico-evaluatie mogelijk, voorbeelden zijn de risicograaf, de Kinney-methode of beoordeling van het
risico d.m.v. toekennen van gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Er zijn geen specifieke persoonlijke beschermingsmaatregelen vereist voor het uitoefenen van
beeldschermwerk (Codex IX, Titel 2, betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen).

2.3 Bijkomende informatie
Niet van toepassing.

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Er zijn geen specifieke vaccinaties vereist voor het uitvoeren van beeldschermwerk.

3.2 Gezondheidsrisico’s
Het verplicht gezondheidstoezicht voor de beeldschermwerker is niet meer van toepassing sinds 1 januari
2016 via het KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Wél stelt
de Europese en Belgische wetgeving m.b.t. beeldschermwerk dat de gebruiker een vijfjaarlijkse analyse
uitvoert van de beeldschermwerkpost. Hieruit moet blijken dat er voldoende preventiemaatregelen zijn
genomen, opdat de blootstelling aan mogelijke risicofactoren voor de werknemer tot een minimum wordt
herleid.

3.3 Bijkomende informatie
Niet van toepassing.
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4. MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Van zodra de uitzendkracht weet dat ze zwanger is, dient ze het uitzendbureau en de gebruiker hiervan op
de hoogte te stellen.
Mogelijke aanpassingen van de werkpost, indien blootstelling aan:
• Manueel hanteren van lasten.
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming.

5. ADVIEZEN
Luik A van de werkpostfiche wordt vervolledigd met data van het advies van volgende 3 partijen:
• Het comité preventie en bescherming op het werk (PBW);
• Voor ondernemingen van minder dan 50 werknemers die geen comité PBW hebben, moet het advies
van de vakbondsafvaardiging gevraagd worden. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, geldt de directe
werknemersparticipatie.
• De preventieadviseur van de interne dienst van de klant-gebruiker;
• De preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst PBW.

6. AANDACHTSPUNTEN BEDRIJFSBEZOEK
6.1 Algemeen
✔✔ Hoe wordt het onthaal van de uitzendkracht geregeld binnen de onderneming?
• Wanneer en door wie?
• Worden de intern geldende procedures en werkinstructies toegelicht? (vb. onthaalbrochure, e.a.)
• Wordt het onthaal geregistreerd?
✔✔ Is er een vertrouwenspersoon/preventieadviseur psychosociale risico’s aangesteld binnen de
onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze persoon contacteren?
✔✔ Wie neemt de taak op van preventieadviseur binnen de onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze
persoon contacteren?
✔✔ Wanneer en hoe wordt de uitzendkracht geïntroduceerd in de specifieke veiligheidsinstructies binnen
de werkpost, omtrent:
• Procedure in geval van brand?
• Procedure in geval van een arbeidsongeval?
• Procedure in geval van agressie op de werkvloer?
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6.2 Specifiek
✔✔ Is er een specifieke talenkennis vereist?
✔✔ Wat houdt de (beeldschermwerk)functie precies in?
✔✔ Krijgt de uitzendkracht een vaste computer ter beschikking of zal hij/zij tewerk gesteld worden aan een
laptop?  
✔✔ Is er voldoende werkruimte voorzien voor de uitzendkracht?  
✔✔ Voldoet de werkomgeving aan de ergonomische voorschriften en welke hulpmiddelen worden er ter
beschikking gesteld (bv. voetensteun, documentenhouder, e.a.)?

7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
wwDe risicozoektocht
Zoek de 7 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. De computer staat te hoog.
2. De bureaulade staat open.
3. Personen roken in bureau.
4. Reflecties op het scherm door de zon en een niet gesloten zonnegordijn.
5. Afval (blikjes, papiertjes, …) op de grond.
6. Brandblusapparaat is moeilijk bereikbaar door aanwezigheid van dozen.
7. De elektrische kabels liggen op de grond (struikelgevaar).  

8. OPMERKINGEN EN DISCLAIMER
Opmerkingen
De risico’s waaraan werknemers onderworpen zijn, zelfs voor éénzelfde functie, zijn verschillend van
bedrijf tot bedrijf, van werkpost tot werkpost en zelfs van taak tot taak. Dit document kan dus nooit
gebruikt worden als risicoanalyse of als lijst van de te gebruiken PBM: in het beste geval kan het dienen als
inspiratiebron. Het overnemen van dit document of onderdelen ervan zonder rekening te houden met de
werkelijke risico’s of met de werkelijke arbeidsomstandigheden kan leiden tot ongevallen of incidenten.
Disclaimer
De inhoud van dit document dient uitsluitend voor informatieve en didactische doeleinden. Bij het
downloaden en gebruik ervan dient u de disclaimer te raadplegen op de website www.werkpostfiche.be.
Preventie en Interim kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de
verstrekte informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en
de gebruiker ervan mag dit niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Websites van
derden waarnaar gelinkt wordt in dit document vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PI.
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