
Regelmatige beweging, zoals staan of lopen gedurende de 
dag, is heel belangrijk bij het toevoegen van comfort en energie 
aan jouw manier van werken. Door van de ene houding te 
wisselen naar de andere ondersteun je je algehele fysieke en 
mentale gezondheid. Dit helpt je actief te blijven werken in elke 
omgeving. 

Wat is de Sit-Stand Switch?

Het is ons, op onderzoek gebaseerd, advies voor hoeveel je 
moet bewegen tijdens de werkdag. Elk half uur van houding 
veranderen zorgt ervoor dat je lichaam en geest worden 
opgefrist om je productiviteit en welzijn een boost te geven. 

Wat is de beste manier om deze nieuwe werkstijl toe te passen?

Begin rustig. Probeer elk uur vijf minuten te gaan staan, en dan  
elke dag vijf minuten langer totdat je uiteindelijk elk half uur van 
houding verandert.

Onderzoek toont aan dat lange tijd zitten je metabolisme 
vertraagt en het risico op obesitas, diabetes en allerlei andere 
(hart)ziektes verhoogt. De hele dag staan kan ook belastend zijn 
voor je bloedsomloop, benen, voeten en rug, dus onthoud dat 
balans het sleutelwoord is. 

Breng nieuwe energie in je werkdag

Verander elke 30 minuten hoe je werkt



Hoe kan ik deze nieuwe gewoonte vasthouden? 
Probeer deze tips: 

Stel een digitale of keukenwekker in op intervallen van  
30 minuten

Draag een mobiel apparaat dat activiteit bijhoudt en  
je eraan herinnert om te bewegen

Probeer een app die je berichten stuurt om regelmatig  
te wisselen tussen zitten en staan

Op welke andere manieren kan ik een productieve en 
comfortabele werkdag hebben?

Het inrichten van een ergonomische werkomgeving die 
een goede lichaamshouding ondersteunt, of je nu zit of 
staat, helpt je om je goed te voelen. Als je zit, vermijd dan 
om voorover te leunen en je nek naar voren of omlaag te 
buigen. Als je staat, houd dan je knieën ontspannen en  
zet ze niet op slot. 
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