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RUGKLACHTEN

DE WERVELKOLOM EN ZIJN EFFECT OP
DE REST VAN LICHAAM

VOLKSZIEKTE NR. 1

Wist u dat we onze dag vooral zittend doorbrengen? Ons leven wordt gekenmerkt
door een gebrek aan beweging. 's Morgens gaan we met de auto, trein of bus naar ons
werk. De meeste mensen doen hun werk zitten achter een bureau – vaak is het enige
dat nog beweegt de wijsvinger die op de muis klikt. Na het werk zijn er nog maar weinig
mensen die zin in sporten of een andere activiteit hebben. In plaats daarvan zitten we
moe en uitgeput op de bank.
Langdurig zitten is slecht voor onze rug en het resultaat is verontrustend. Zo heeft een derde
van de Duitsers tussen 35 en 50 jaar last van chronische rugklachten. Spierpijn, doorbloedingsstoornissen, hoofd- en hartklachten beïnvloeden onze gezondheid en prestatievermogen.
Voor werkplekken in controlekamers is het risico bijzonder hoog.
De precieze oorzaken voor rugklachten zijn divers en slechts zelden eenduidig. Eén ding
staat echter vast: een juiste en dynamische zithouding op een daarvoor geschikte stoel ontlast en beschermt onze rug. In deze brochure vindt u informatie over hoe u op uw werkplek
uw gezondheid kunt beschermen en uw welzijn en prestatievermogen kunt verhogen.

De wervelkolom is de centrale steunpilaar van ons lichaam. De tussenwervelschijven dienen
als buffer tussen de 24 wervels. Dankzij deze wervels kan de ruggengraat draaien, buigen,
leunen en stoten opvangen Ze zijn niet doorbloed en moeten daarom door be- en ontlasting
via een osmotisch proces worden voorzien van voedingsstoffen.
Bij te weinig beweging treedt vroegtijdig slijten van de tussenwervelschijven op. Dit veroorzaakt vaak een hernia of artrose van de wervellichamen.
Het ruggenmerg loopt door de wervelkolom en via de
zenuwstrengen die tussen de wervels door naar buiten lopen,
worden zenuwimpulsen naar alle delen van het lichaam verstuurd. Daarom kunnen stoornissen van de wervelkolomfuncties effect hebben op het gehele organisme.

Irritaties in de zenuwbundels
rond de nekwervelkolom
veroorzaken vaak:

Een kantoormens brengt
ongeveer 80.000 uur
van zijn leven zittend door.

WIST UUDAT?
WIST
DAT?

20% van alle pensioenaanvragen in Duitsland worden
vanwege rugklachten ingediend.

Doe regelmatig eenvoudige bewegingsoefeningen.

– Hoge bloeddruk

Irritaties van de zenuwbundels
rond de borstwervelkolom
veroorzaken vaak:
– Hartklachten
– Verergering van astma en bronchitis
– Maagklachten

30% van alle ziekmeldingen
op het werk worden veroorzaakt door spier- en skeletaandoeningen.

ERGO-TIP

– Duizeligheid
– Oorpijn

Een derde van alle Duitsers
tussen 35 en 50 jaar heeft
chronische rugklachten.

!

– Hoofdpijn

Irritaties van de zenuwbundels
rond de lendenwervelkolom
veroorzaken vaak:
– Verstopping
– Impotentie
– Prostaatklachten
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EEN STARRE ZITHOUDING
BESCHADIGT DE RUG
Tijdens het zitten kantelt ons bekken naar achteren – de wervelkolom
vervormt zich. De gezonde S-vorm verandert in een bolle rug.
Mensen vinden deze houding prettig omdat de rug- en
buikspieren worden ontlast. De wigvormige belasting
van de tussenwervelschijven voel je niet. Als direct
gevolg van deze passieve, statische zithouding kunnen
spanningen, bloedophoping, concentratiegebrek en
hoofdpijn optreden. Het effect op de lange termijn is
zeer ernstig.

Spierproblemen
Een goede doorbloeding van de spieren vindt alleen plaats door
een voortdurende afwisseling van in- en ontspannen. Bij een
starre zithouding worden de spieren alleen eenzijdig statisch
belast. Dit veroorzaakt spanningen, voortijdige vermoeidheid en
problemen ten gevolge van een slechte lichaamshouding.

Wervel

Tussenwervelschijf

Tussenwervelschijven krijgen te weinig voedingsstoffen
De tussenwervelschijven zijn niet doorbloed en worden door middel
van osmose voorzien van voedingsstoffen – Beweging is hiervoor
noodzakelijk. Een starre zithouding verstoort de nutriëntentoevoer
– de tussenwervelschijven worden bros, scheuren of vervormen
(hernia resp. welving van de tussenwervelschijven).

Opname
Afgifte

van water en voedingsstoffen
bij ontlasting van de wervels

van stofwisselingsproducten
bij belasting van de wervels

!

ERGO-TIP

Wissel 2 tot 4 keer per
uur af tussen zitten,
staan en lopen.

Tussenwervelschijven worden overbelast
Belasting

Bij het zitten ontstaat de neiging om de rug bol te maken.
Daardoor worden de tussenwervelschijven eenzijdig statisch
belast. Ze vervormen en irriteren de zenuwen.
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GOED ZITTEN
… verhindert rugklachten. E-mails schrijven, concepten ontwerpen, telefoneren en berichten
lezen gaat gemakkelijker als we zitten. We kunnen ons niet concentreren als we dat staand
doen. Tegelijkertijd is langdurig zitten schadelijk voor onze gezondheid en ons welzijn. Een
dilemma – wat nu?Om te beginnen: Meer bewegen. Bedrijfsartsen adviseren: 60% zitten,
30% staan en 10% van de werktijd bewust de benen strekken. Voor besprekingen is een hoge
lessenaar een goed alternatief of ga bij langere telefoongesprekken tussendoor even staan!Ten
tweede: Goed zitten. Vermijd een bolle rug en probeer zo vaak mogelijk van zithouding te veranderen. Uw wervelkolom wordt ontlast en uw stofwisseling gestimuleerd. Dit kan alleen met
een goede, ergonomische stoel.

EEN ONTSPANNEN ZITHOUDING
De tussenwervelschijven zorgen niet alleen voor de beweeglijkheid van de wervelkolom maar vangen ook het grootste deel van
de belasting op. De last hangt daarbij ook af van de lichaamshouding. Wanneer we overschakelen van een rechtop zittende
positie naar een voorovergebogen positie, wordt de druk op
onze tussenwervelschijven bijna twee keer zo groot. Ontlast uw
wervelkolom door regelmatig achterover te leunen – bijvoorbeeld
tijdens het telefoneren of wanneer u een document leest!

DE JUISTE INSTELLING IS BELANGRIJK
•

Gebruik het volledige zitoppervlak.
Het voortdurende contact met de rugleuning ontlast de hals- en
rugspieren en voorkomt bovendien spanningen.

•

Stel de hoogte van de rugleuning en lendensteun goed in.
De rug moet ongeveer tussen de derde en vijfde lendenwervel tegen
de leuning aan zitten om de tussenwervelschijven te ontlasten.

•

Stel de zithoogte in.
De openingshoek tussen boven- en onderbeen moet ongeveer ca.
90° zijn; de voeten rusten plat op de vloer. Een goede stoel met een
negatieve zitneig maakt een open zithoek (> 90°) mogelijk zodat een
rechte positie van het bekken wordt ondersteund.

•

Stel de armleuningen in.
De armleuningen ontlasten de spieren, ondersteunen een
rechtop
zittende positie en voorkomen zo spanningen.
De ellebogen moeten een rechte hoek vormen met
de onderarmen horizontaal op het bureau.

90 kg

170 kg

100 kg

50 kg

Belasting van de
tussenwervelschijven

DYNAMISCH ZITTEN
Rust roest. Dit geldt vooral voor onze tussenwervelschijven. Om deze schijven elastisch en gezond te houden, moeten we blijven bewegen. Een goede zithouding met regelmatige houdingsveranderingen stimuleert
de in- en ontspanning van onze tussenwervelschijven
en spieren. Dit verbetert niet alleen de nutriëntenvoorziening van de tussenwervelschijven maar stimuleert
ook de algehele doorbloeding – dit is goed voor de concentratie en het prestatievermogen. Het mechanisme
van uw stoel moet zo zijn ontworpen dat de natuurlijke
beweging wordt bevorderd.

Tussenwervelschijven
ontlasten
Een rechtop zittende positie
ondersteunt de natuurlijke S-vorm
van de wervelkolom en ontlast de
tussenwervelschijven.

ERGO-TIP
Een te hoog of te laag ingestelde
stoel resulteert in een verkeerde
lichaamshouding en spanningen.
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DE ERGONOMISCHE STOEL

KOSTEN EN BATEN

DE BASIS VOOR GEZOND ZITTEN

Op basis van de beschreven bouw en functie van de wervelkolom en de voorschriften voor gezond zitten, kunnen we duidelijke eisen voor een ergonomische stoel afleiden: de stoel moet
kunnen worden aangepast aan het lichaam van de gebruiker, een rechtop zittende positie
ondersteunen en een regelmatige wisseling van de lichaamshouding bevorderen door het mechanisme dat is ontworpen voor beweging.
Geschikt voor S tot XXL
Groot, klein, breed of slank, een
hoogwaardige stoel biedt een
gezond zitcomfort voor bijna alle
lichaamsvormen en -maten. Tijdens
lange zitperiodes moet het kussen
3 uw spieren, zitbotjes en zenuwen beschermen om een verkeerde
lichaamshouding te voorkomen.
De zithoogte 4 moet zo kunnen
worden ingesteld dat de individuele
houding van de gebruiker ergonomisch optimaal is. De positie
van de armleuningen 5 moet zo
kunnen worden gekozen dat de
rugspieren ontspannen zijn.

Alles in balans
Ons werk vereist onze volledige
concentratie. Het is dus niet altijd
mogelijk om tegelijkertijd bewust
een gezonde lichaamshouding aan
te houden. Met een voldoende hoge
en brede rugleuning, een lendensteun 1 en een verstelbare zitneig
2 neemt de stoel deze taak van
ons over. Het bekken richt zich op,
de wervelkolom strekt zich – en uw
zitpositie is helemaal in balans.

3
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WAAROM EEN ECHTE CONTROLEKAMERSTOEL EEN GOEDE INVESTERING IS
Prestatie in %

Volgens de meest recente studies over ergonomie gaat
40% van de productiviteit verloren door tekortkomingen op de werkplek en de daaruit resulterende slechte
lichaamshouding. Juist in controlekamers en controleruimtes worden hoge eisen gesteld aan de oplettendheid en concentratie van het personeel. Een hoogwaardige controlekamer-draaistoel helpt bij het voorkomen
van onnodige lichamelijke en mentale vermoeidheidsverschijnselen. De gebruiker kan zich volledig focussen
op zijn werk en fouten worden vermeden.

100

80

60

40

Lichaamshouding
20

Energieverbruik bij een
ongunstige lichaamshouding

FACTOR 5
Draaistoelen in controlecentra worden 365 dagen per jaar gebruikt, bij ploegendiensten vaak door verschillende
medewerkers. Vergeleken met ergonomische stoelen in gewone kantoren worden controlekamer-stoelen minstens
5 keer zwaarder belast. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan een hoogwaardige stoel die aan deze eisen voldoet.

Controlekamer-stoel

Bureaustoel

Gemiddelde prijs

1550 €

550 €

Om ervoor te zorgen dat we onze
zithouding regelmatig kunnen veranderen, is een goede bureaustoel
idealiter uitgerust met een mechanisme die beweging stimuleert 6 .
Een betere beweging resulteert in
een betere nutriëntenvoorziening
van de tussenwervelschijven en een
betere doorbloeding.

Gemiddeld
effectief gebruik

7 jaar

2 jaare*

Kosten per jaar

221 €
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ERGO-TIP

Plaats printer, fax en ordners niet binnen handbereik op uw bureau.

275 €
6
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Wanneer echter rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke tijd die de medewerkers doorbrengen op de
stoel, dan is de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend:

EEN GOEDE INVESTERING

!

Jaar

7

*bij een totale gebruiksduur van 10 jaar

2

Energieverbruik bij een
juiste lichaamshouding

“Een ergonomische bureaustoel is de basisvoorwaarde voor een goede bescherming van de
rug bij kantoorwerk”. (Duits Bondsinstituut voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
(‘Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAUA’))

Dynamisch zitten

4

Overige externe
invloeden

0

5

3

Productieve
arbeid

Medewerkers in controlekamers, die veel naar het
beeldscherm kijken en lange tijd zittend doorbrengen,
worden blootgesteld aan bijzondere gezondheidsrisico’s.
Een goede controlekamer-stoel is een investering in de
gezondheid van uw medewerkers en niet alleen maar
een kostenpost. De kosten van de stoel moeten worden
afgezet tegen de mogelijke besparing die de aanschafoplevert. Wanneer slechts één van de gemiddeld
4 tot 5 dagen dat een medewerker per jaar ziek is kan
worden voorkomen, dan zijn de kosten al na een jaar
terugverdiend. Na zeven jaar is de besparing enorm.

7.350 € besparing in zes jaar,
wanneer slechts één ziektedag
per jaar per gebruiker kan
worden voorkomen.
(3 gebruikers / stoel,
1 ziektedag = ca. 350 €)

4

3

Meerkosten controlekamerdraaistoel ca. 1.000 €
2

1
Kosten voor een standaard stoel
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GEZOND ZITTEN MET
De StolComfort-formule voor gezond zitten in controlekamers luidt:
MEER zitcomfort = MINDER stress = HOGERE prestaties.

Zitten in balans

Ons concept berust op twee pijlers: de comfort kussens (ontwikkeld voor internationale vrachtwagenchauffeurs die tot twaalf uur aan hun stoel zijn gekluisterd) en het mechanisme dat uw
doorbloeding stimuleert en uw rug beschermt. Indien op de juiste manier ingesteld en gebruikt,
heeft een StolComfort-draaistoel een duurzaam effect op uw welzijn.

Een rechtop zittende positie is de basis
voor ergonomisch zitten. Om gezondheidsproblemen te voorkomen, moeten
we echter afstappen van de gewoonte
om in een starre, onbeweeglijke positie
te zitten. Het kantelmechanisme is zo
ontworpen dat de gebruiker intuïtief
contrabewegingen maakt om de beste
zithouding te vinden. Statisch zitten
wordt zo dynamisch zitten zonder dat
de gebruiker zijn concentratie op het
werk verliest.

Een rechtop zittende positie

Effect: een betere doorbloeding, geen
verharde of gespannen spieren, efficiëntere nutriëntenvoorziening van de
tussenwervelschijven, minder snel moe.

Uw zitpositie is actief en rechtop. De lendensteun en de lichte
zitneig zorgen ervoor dat uw bekken rechtop blijft en uw wervelkolom zijn natuurlijke S-vorm behoudt.
De Comfort hoofdsteun zorgt voor extra ontlasting van uw
nekwervelspieren.
Effect: een verkeerde lichaamshouding met een bolle rug
wordt voorkomen, de tussenwervelschijven en de spieren
worden ontlast.
Comfort kussens
De kussens zijn gemaakt van elastisch
polyurethaanschuim en passen zich aan
uw lichaamsvorm aan en geven een
aangename steun zonder uw bewegingen te beperken. Daarbij wordt het
lichaamsgewicht optimaal verdeeld, om
– vooral bij langdurig zitten – drukpuntbelastingen te verhinderen.
Effect: een comfortabeler gevoel,
verlaging van het risico van verkeerde
lichaamshoudingen, bescherming van
schijven, zitbotjes, spieren en zenuwen.

Ontspannen zitten
Geef uw tussenwervelschijven af en toerust. Leun helemaal achterover om alle
druk op wervelkolom, rug- en buik spieren
weg te nemen. Uw voeten blijven daarbij
stevig op de vloer staan.

!

Effect: ontlasting van de tussenwervelschijven, ontspanning van ondersteunende
spieren en stabiliteitsspieren.

ERGO-TIP

Regelmatig, kort
opstaan is beter
dan lang staan.
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