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 Medewerkers leren risico’s herkennen, beperken of vermijden.

Beeldschermwerk

Optimale werkomstandigheden
Ergonomie 

Doelstelling 
• Inzichten geven in de belangrijkste ergonomische 

principes van het werken met computer.

• Inzichten geven in het ontstaan van overbelastingsletsels 
(rug, nek/schouders, polsen, ...).

• De minst belastende werkmethodes aanleren  
om de klachten te voorkomen.

Wijze van uitvoering
• In het bedrijf.

• 10-12 personen (maximum 15) per opleiding.

• Duur: halve dag; 2 uur opleidingssessie in lokaal,  
de resterende tijd in de kantoren.

• Komen aan bod tijdens de les:
 – Beeldschermwerk en gezondheid: overbelastingsletsels 

bij beeldschermwerk, een correcte zit- en werkhouding 
tijdens kantoorwerk, opstelling van tafel, stoel en computer, 
werkomgeving en werkplekinrichting, accessoires 
(voetenbank, documenthouder, ...).

• Tijdens de sessie (interactief gegeven met een 
PowerPoint presentatie):
 – krijg je veel tips om comfortabel op kantoor te werken;

 – leer je de aangewezen zithouding;

 – leer je jouw beeldschermplek correct inrichten;

 – leer je nek- en schouderklachten ten gevolge van 
beeldschermwerk vermijden;

 – leer je ontspanningsoefeningen tijdens je computerwerk;

 – leer je oogvermoeidheid voorkomen;

 – leer je de laptop op een juiste manier hanteren;

 – krijg je een antwoord op al je vragen.

• De opleidingssessie wordt gecombineerd met het bezoek 
van een aantal werkposten (individueel of in groep) 
waarbij mogelijke knelpunten aangehaald worden  
en tips ter verbetering geformuleerd worden.

• Bij het opleiden van meerdere groepen (≥ 4) wordt, 
indien gewenst, beeldmateriaal van het bedrijf verwerkt 
in de PowerPoint presentatie die gebruikt wordt tijdens 
de opleidingssessies.

• Indien gewenst kan aan alle deelnemers van de  
sessie individueel advies gegeven worden. Hiervoor  
is bijkomend een halve dag noodzakelijk.

• Ter ondersteuning kan een PowerPointShow als 
E-Learning element gemaakt worden op maat 
van het bedrijf. Dit interactief, visueel opgebouwd 
werkinstrument geeft een logisch overzicht van de 
aangeleerde principes en kan tevens als naslagwerk 
dienen zodra het beschikbaar is voor de medewerkers 
bvb op intranet.

• De overeengekomen uitvoeringswijze wordt in een offerte 
weergegeven. Dit kan resulteren in een standaardofferte 
of een offerte op maat.
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Resultaat
• De medewerkers kunnen het aangeleerde onmiddellijk 

toepassen in hun werksituatie.

• Het aantal werkgebonden klachten zal op  
termijn verminderen.

Wettelijk kader

 – KB van 27/8/93 betreffende het werken  

met beeldschermapparatuur.

 – Wet van 4/8/96 betreffende het welzijn van de 

medewerkers bij de uitvoering van hun werk.

 – KB van 28/03/98 betreffende het welzijnsbeleid.

 – KB van 14/04/2015 betreffende het werken  

met beeldschermapparatuur.


