
 
 
Staand werken 
  

Sommige functies worden veelal zittend uitgevoerd, bij andere functies moet je juist weer 

veel staan. Wat gebeurt er met je lichaam als je lang staat? Hoe kan je het beste omgaan 

met staand werk?  

 

Doorbloeding bij staand werk 

Als je met beide voeten plat op de grond staat wordt de druk op het bloedvatenstelsel groter. 

Bij langdurig stil staan (langer dan 1 uur achter elkaar) pompen de beenspieren het bloed 

niet meer goed richting het hart, dit vergroot de kans op gezwollen enkels en spataderen in 

de benen. Vergeet daarom niet af te wisselen met zitten en bewegen! Het lange staan op 

een harde vloer is vermoeiend voor je lijf, het kost ongeveer 20% meer energie dan zitten. 

 

Tips bij staand werk 

Als je plaatsgebonden werk hebt, is het goed om rekening te houden met de volgende 

punten: 

 Goede houding 

Het belangrijkst bij staand werken is een goede houding. Zet de voeten stevig op de 

grond en de tenen recht naar voren. Span bil- en buikspieren aan, dit voorkomt dat je 

bekken kantelt. Wissel ook af in het steunen op je linker- en rechterbeen. Houd 

daarnaast rekening met je armen, hierbij speelt de werkhoogte een grote rol. Zorg 

ervoor dat de onderarmen zoveel mogelijk horizontaal staan en dat er op 

ellebooghoogte gewerkt wordt. Valt de werkhoogte niet aan te passen, maak dan 

gebruik van een opstapje. 

 Wissel taken die staand of zittend worden uitgevoerd zo veel mogelijk af met taken 

die lopend worden uitgevoerd.  

 Plaats een been iets hoger dan het andere been met behulp van bijvoorbeeld een 

klein opstapje en wissel dit af. Hierdoor ontstaat er een mooie afwisseling in de 

hol/bol stand van de onderrug en het bekken. 

 Gebruik steunkousen 

De kousen voorkomen zwelling van de voeten. Het bloed krijgt niet de kans om in de 

benen op te stapelen, het wordt steeds terug richting hart gepompt. 

 

De voordelen van staand werken 

 Bijdrage aan goede gezondheid 

Je hart pompt bij staand werken 10 x zoveel bloed rond in je lichaam. Hierdoor 

verbetert je bloedcirculatie wat essentieel is voor een goede gezondheid. 

 Hogere productiviteit  

Een effectieve bloedcirculatie houdt je scherper  

 Reduceert rug- schouder- en nekklachten 



Je lichaam is niet ontworpen om veel te zitten, hierdoor kun je klachten krijgen. Als je 

je houding afwisselt met staan, dan reduceer je de kans op rug- schouder- en 

nekklachten.  

 Calorieën verbranden 

Staand werken is dé manier om kans op obesitas te reduceren, aldus de Britse 

bewegingsexpert Dr. John Buckley van de Chester University. Je verbrandt maar 

liefst 144 calorieën tijdens drie uren staand werken. 

 

Meer informatie? 

Wil je meer advies over staand werken?  Neem contact op met je bedrijfsarts bij KLM Health 

Services. 

 
 
 
 


