
1. De positie van de werkplek

Als eerste de werkplek zelf en de positionering 

hiervan. Uiteraard is het verstandig om aan 

een bureau te zitten vanwege je houding. 

Als tweede punt is de positionering van je 

beeldscherm belangrijk. Wanneer je namelijk 

met je rug naar het raam zit, veroorzaakt 

deze lichtinval storende weerspiegelingen op 

de monitor.  Daarom is het optimaal als de 

werkplek haaks op het raamoppervlak staat.

2. Routines & Regelmaat

Behoud je routines zoals je deze normaal ook 

gewend bent. Kleed je aan, maak een goede 

dagplanning voordat je start en zorg voor een 

juiste werkplek (dus niet op de bank). Op deze 

manier kun je beter de structuur behouden 

in je dagelijkse bezigheden. Over pauzes 

gesproken, neem deze thuis ook regelmatig! 

Heb je een radio op het werk? Zet deze thuis 

ook eens aan, maar wel op gepast niveau 

voor de buren uiteraard. 😉

Het werken achter een laptop bevordert je gezondheid natuurlijk niet om het maar eens 
voorzichtig te zeggen. De inzet van een ergonomisch verantwoord beeldscherm is dan ook 
geen overbodige luxe en echt een must, ook op je thuiswerkplek. En laten we daar nou net 
hartstikke goed in zijn!

1. Kleed je aan

3. Daag jezelf uit

5. Maak het gezellig

2. Kies je spot bewust

4. Werk in blokken

6. Stop op tijd
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3. Houding & Beeldscherm

Daarnaast is je houding en afstelling van jouw 
beeldscherm heel belangrijk. De monitor is één 
van de belangrijkste factoren voor de ergonomie. 
Niet alleen vanwege de verkeerde houding die je 
aanneemt door te werken achter jouw laptop, er zijn  
nog meer voordelen. Een monitor is veel flexibeler in 
te stellen dan een laptop, maar hoe weet je nu  
welk beeldscherm het beste voor je is?

4.  Voorkom vermoeide ogen 
(neem pauze)

De helderheid van het beeldscherm staat vaak te hoog 
ingesteld. De omgevingslichtsensor in de EIZO monitor 
regelt dit automatisch voor je. Ook de paper-modus 
helpt bij het verminderen van blauw licht. Dit vermindert 
de kans op hoofdpijn en vermoeide ogen. Neem ook 
genoeg pauzes om de ogen te ontlasten. 

5. Leer effectief communiceren

Ook is het belangrijk om goed contact met je collega’s 
te behouden. Plan bijvoorbeeld online meetings in en 
spreek over wederzijdse ontwikkelingen op zowel 
zakelijk als persoonlijk vlak. Uiteindelijk blijf je 1 team, 
met 1 taak en is het belangrijk dat je er voor elkaar 
bent. Samen sta je sterk!

6. Opgeruimde werkplek

Met een monitor die beschikt over USB-C kun je een  
laptop, muis en toetsenbord rechtstreeks hierop 
aansluiten, zodat er geen dockingstation nodig is. 
De laptop wordt zelfs opgeladen. Zo voorkom je een 
rommelige werkplek. 

Gratis advies
Benieuwd naar de perfecte beeldschermoplossing voor bij jou thuis? 
Neem contact met ons op via 040-7600360 of info.nl@eizo.com en ontvang gratis advies!




