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Een ergonomische werkplek verbetert het comfort en de productiviteit van de digi tale werker. De juiste 
positie van het scherm  en het gebruik van een ergonomische toetsenbord en muis zorgen voor de ideale 
opstelling.

Hoe creëert u een ideale thuiswerkplek?

Laptopstandaards
Laptopstandaards verhogen het beeldscherm van de laptop en verkleinen de kijkafstand. Hierdoor 

is er minder nekbelasting en kan er veel comfortabeler worden gewerkt. Een ergonomische 

laptopstandaard met een documenthouder verhoogt ook nog eens de productiviteit. Doordat de 

documenten ‘in-line’ liggen met het beeldscherm en toetsenbord hoeft de nek niet teveel belast te worden. 
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Ergo-Q 330
Bijzondere kenmerken Inclusief geïntegreerde 

documenthouder

Instelbereik (mm) 110 - 190

Materiaal ABS Plastic

Gewicht (g) 490

Afmetingen (mm) 230 x 7 x 310

Prijs 95,59 €

Compacte toetsenborden
Uit onderzoek is gebleken dat 90% van de toetsenbordgebruikers het numerieke deel zelden of nooit gebruikt. 

Het werken met een compact toetsenbord resulteert in meer comfort omdat het de reikafstand tot de muis 

verkleint (Cook, C., et al., 1998). Hierdoor worden schouder en onderarm minder belast. Donkere letters op een 

lichte achtergrond zijn beter leesbaar (ISO 9241) en dragen bij aan een hogere productiviteit (Snyder, 1990).  

BakkerElkhuizen toetsenborden hebben een kwalitatief hoogwaardige schaarmechanismetechniek voor een 

ergonomische toetsaanslag.

S-Board 840
Bijzonder kenmerk 2 USB-poorten

Verbinding bedraad

Gewicht (gms) 480

Afmetingen (mm) (BxHxD) 305 x 20 x 165

Prijs 70,18 €
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Verticale muis
Bij verticale muizen wordt de muis vastgepakt in een 

‘hand schud’ houding. Door deze houding buigt de pols  

minder opzij en hoeft de onderarm minder naar binnen 

te draaien. Met andere woorden: bij het gebruik van een 

verticale muis is er minder ulnaire deviatie en pronatie 

(Schmid et al., 2015). Hierdoor is de spieractiviteit in de  

onderarm lager dan bij een standaardmuis (Quemelo & Vieira, 

2013). 

Hoe creëert u een ideale thuiswerkplek?

Mousepad
Vorm de ei-vorm volgt het natuurlijke 

muispatroon

Comfort het voelt warm aan voor de han-
den

Hygiënisch gemaakt van anti-bacterieel ma-
teriaal

Prijs 20,56 €

PRF Muis
Hand rechtshandig

Verbinding draadloos

Aantal knoppen 5

Gewicht (gms) 90

DPI 800-1200-1600

Prijs 90,74 €


