
 

Miserabele lichaamshouding door slecht schoolmeubilair : een
provocatie van hoofdpijn en concentratievermogen
Citation for published version (APA):
Snijders, C. J., Snijder, J. G. N., Schijvens, A. W. M., & Seroo, J. M. (1974). Miserabele lichaamshouding door
slecht schoolmeubilair : een provocatie van hoofdpijn en concentratievermogen. (Biomedische techniek; Vol.
7407). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1974

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/2a4e4564-0d15-46a5-817c-8b76bf9dc6c0


Archief

\I
(

Biomedische Techniek

Technische Hogeschool Eindhoven / Afdeling der Werktuigbouwkunde / Vakgroep WLV



Technische Hogeschool Eindhoven nr .WL 74-07
mei 1974

Miserabele lichaamshouding door slecht schoolmeubilairy

een provocatie van hoofdpijn en concentratieverminderïng .

Intern rapport door : dr .ir .C .J .Snijders

dr .J .G .N .Snijder,orthopedisch chirurg

ir .A .W .M .Schijvens

ir .J .M .Seroo

Samenvatting.

Nadelige gevolgen van een slechte lichaamshouding,moeilijkheden bij het con-

centreren en hoofdpijn bij onze schoolkinderen zijn problemen die ouders,

leerkrachten en doktoren zorgen baren en veel werk geven .

Door literatuurgegevens,in het bijzonder het werk van Gutmann en Hófling,

en eigen onderzoek is het besef gegroeid dat veel van deze problemen langs

mechanische weg kunnen worden opgelost,en wel eenvoudig door het mogelijk

maken van een opgerichte nekwervelkolom bij lezen en schrijven door alleen

maar een schuine lessenaar .

Achtergronden worden vermeld,waarbij de invloed van de stand van de ogen op

de lichaamshouding in het algemeen en de kromming van de nek in het bijzonder,

centraal staat . Ook wordt gesteld dat de hoogte van het werkvlak moet worden

aangepast aan de van persoon tot persoon sterk verschillende lichaamslengte .

Een schuine lessenaar,die los op tafel kan worden geplaatst,wordt beschreven .

Deze lessenaar kan ook zijn dienst bewijzen voor kantoren en bedrijven en voor

bejaarden,omdat ook daar analoge problemen optreden .

S J echte houding bij lezen en schrijven .

Een blik in modern ingerichte k)aslokalen geeft hoogst bedenkelijk gebogen,

ingezakte en scheve houdingen te zien . Figuur 1 toont een voor zich sprekende
momentopname van een eerste klas van een basisschool . Deze situatie baart
leerkrachten en ouders veel zorgen . Herhaaldelijke aansporingen om rechtop

te gaan zitten,blijken echter absoluut geen effect te hebben .
Dat een voortdurend verkeerde belasting van skelet en spieren oorzaak kan zijn

van blijvende vormveranderingen,waardoor het op latere leeftijd ontstaan van

klachten in de hand wordt gewerkt,is op zich reden genoeg om pogingen te onder-
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nemen onze kinderen daarvoor vroegtijdig te behoeden . De directe aanleiding

tot dit verslag is echter de aan de hand van literatuurgegevens en eigen on-

derzoek gerezen overtuiging,dat het huidige schoolmeubilair al een schadelijke

invloed heeft op de leerprestaties van onze kinderen .

Met dit verslag wordt getracht de noodzaak aan te geven van het besteden van

grote aandacht aan de preventieve zorg voor het spierskeletstelsel van kinde-

ren . Daarbij kan vanzelfsprekend niet worden volstaan met een in Nederland

uit te voeren uitvoerig onderzoek naar alleen de invloed van het schoolmeubgdr.

Fig . 1 . Momentopname van de eerste klas van een basis-school .Zonder uitzonde-
ring hebben de kinderen een miserabele houding bij lezen en schrijven .

Voor het aannemen van de juiste zithouding bij lezen en schrijven is niet,

wat dikwijls wordt verondersteld,de stoelvorm van beslissende betekenis .

In Figuur 1 is te zien dat in feite geen van de werkende kinderen steunt te-
gen de rugleuning . Onze bedenkingen richten zich tegen het horizontale werk-

vlak.
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Dwangstand door horizontaal tafelblad .

In figuur 2 geeft de pijl de normale stand van de ogen aan . De oogassen staan

hier evenwijdig aan de assen van de benige oogholtes . De ogen kan men hoog-

stens tot ongeveer 180 ten opzichte van deze stand neerslaan .

1 . Ruggemerg

2 . Atlas

3 . Tand van de draaier(dens)

4 . Draaier

Fig . 2A. Fig. 2B .

De pijl geeft de nor- Bij vooroverbuigen van

male stand van de ogen het hoofd ontstaat een ver-

aan. nauwing van het achterhoofds-
gat waardoorheen het ruggemerg

loopt .

De kinderen afgebeeld in Figuur 3 werd gevraagd met de rug tegen de leuning

van het stoeltje te blijven zitten . Om goed rechtop zittend toch het schrift

te kunnen lezen dat op het horizontale tafelblad is gelegd,moet het hoofd,

-4-
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gedwongen door de ogen,sterk worden gekanteld . Daardoor ontstaat als het
ware een knik in de halswervelkolom,vlak onder het achterhoofd .

Zo'n knikstand kan slechts enkele minuten worden volgehouden . Het gevolg is
dan ook dat de kinderen zich over de tafel buigen,de rug in zijn geheel krom-
men en een slechte lichaamshouding aannemen .

Aansporingen om rechtop te zitten,kunnen dan ook onmogelijk effect hebben ;
de kinderen zoeken automatisch houdingen zoals in Figuur 1 zijn afgebeeld .

Gedwongen door de ogen wordt het hoofd dus zoveel mogelijk boven het werk-

vlak gebracht . Daarbij wordt dan bij het vooroverhellen van het hoofd de

hele nekwervelkolom gebogen .

Aan de hand van een in zo'n algemeen voorkomende positie gemaakte r~ntgenfoto

werd Figuur 2B getekend,waarin duidelijk is te zien dat door dit vooroverbui-

gen het achterhoofdsgat,waardoorheen het ruggemerg loopt,aanzienlijk wordt ver-

nauwd . Dat komt en doordat het achterhoofd ten opzichte van de atlas naar vo-

ren schuift,én doordat de draaier zich met zijn punt naar het ruggemerg keert .

5



5

Fig . 3A . Rechtop zitten en lezen Fig . 3B .Een sterk gebogen stand
kan alleen door knikken bij een te hoog werkvlak
van de nek . Deze houding "lezen met de neus" .
kan slechts gedurende en-
kele minuten worden vol-

gehouden .

Vergelijking v,•an Fig . 3A en Fig . 3B brengt nog een aspect naar voren :

Alhoewel beide kinderen zes jaar oud zijn,is het lengteverschil aanzienlijk .

Aan dit tafeltje,dat komt uit de eerste klas van een basisschool,kan het

kleinste kind onmogelijk een leesafstand van ongeveer 25 centimeter(voor vol-

wassenen ongeveer 35 centimeter) realiseren,en leest dus "met de neus" .

Men kan vermoeden dat dit schadelijk is voor de ogen .

6
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Overmatige belasting, van de nek door gebogen houding .

Men hoeft geen kennis van de mechanica te hebben om te kunnen begrijpen dat

bij veelvuldig voorover buigen de spieren meer dan normaal worden belast,en

dat dit met name geldt voor de spieren van de nek en de schoudergordel .
Na enige tijd ziet men dan ook dat er een arm aan te pas moet komen om het
zwaar wordende hoofd te ondersteunen . Vooral dit is het moment waarop de
romp verdraait en scheefzakt . De nek wordt daarbij vaak nog zijwaarts gebo-
gen en gewrongen .

Door voorwaartse buiging komt ook het bandenstelsel in de nek,waarmee de

wervels elastisch met elkaar zijn verbonden,onder extra spanning te staan .
Als voorbeeld wordt in Figuur 4 schematisch het krachtenspel getoond in het

bandenstelsel dat onder meer vastzit aan de atlas . Dit bandenstelsel draagt
de afschuivende kracht,afkomstig van het gewicht van het hoofd,over aan de
draaier .
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1 . Ruggemerg

2 . Atlas

3 . Tand van de draaier(dens)

4 . Ligamentum transversum atlantis

Fig . 4 . Belasting van een elastische band in de
hals bij voorwaartse buiging(ligamentum
transversum atlantis)

Hoofdpijn en concentratiestoornissen .

Veelvuldig komt het type hoofdpijn voor dat opkomt na wat langer lezen en

schrijven . Tevens heeft deze hoofdpijn het kenmerk weer snel te verdwijnen

in opgerichte houding,respectievelijk in het geval van het rechtop houden

van het hoofd .

Dit type hoofdpijn,dat anteflexie-hoofdpijn wordt genoemd,wordt ook aangetrof-

fen bij volwassenen,zij het minder dan bij kinderen . Vanzelfsprekend is het

dat men zich met hoofdpijn of opkomende hoofdpijn,moeilijker kan concentreren

en minder kan presteren .

8
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Het valt buiten het bestek van dit verslag in te gaan op diepere achtergron-

den van deze hoofdpijn .
Wij beperken ons tot een aantal hoofdzaken en verwijzen voor nadere informa-

tie naar de uitvoerige literatuur op dit gebied .

Overbelasting,en dus vermoeiitig van nekspieren en schoudergordel,werkt

langs de weg van prikkeling van het zenuwstelsel het ontstaan van hoofd-
pijn in de hand . Daarmee gepaard gaat steeds een overbelasting van het

bandenstelsel in de nek,wat op analoge wijze een zelfde gevolg heeft(b .v .
ligamentum nuchae) .

De literatuur vermeldt bovendien dat vooral personen met een verslapping

van de banden die de draaier opvangen in de atlasring en fixeren ten op-

zichte van het achterhoofd gevoelig zijn voor dit type hoofdpijn .
Door verslapping van deze banden kan namelijk de draaier teveel met zijn

punt naar achteren in de richting van het wervelkanaal bewegen . Verplaat-
singen van 1 cm . en meer worden waargenomen . Dat kinderen zonder meer al
een elastischer bandenstelsel hebben dan volwassenen,is bekend . Naast de
oorzaak van een gebogen nek wordt evenwel een extra tarting van de verslap-

ping van banden op een bepaald niveau toegeschreven aan een abnormaal be-

perkte bewegingsmogelijkheid in de gewrichten van één of meer aangrenzende
wervels .

Eveneens wordt het verband genoemd tussen het ontstaan van hoofdpijn tot

zelfs duizeligheid toe,en het zijwaarts buigen met de daarbij optredende

verdraaiingen van de halswervelkolom . Hier wordt de verklaring gevonden
in de eenzijdige afklemming van de bloedvaten naar het hoofd .

Teneinde dit type hoofdpijn en de daaraan verwante concentratiestoornissen
te bestrijden,ligt het voor de hand de oorzaak weg te nemen door het bevorde-
ren van een rechtopzittende houding .

Temeer is dat het geval omdat noch psychologische pogingen,noch uitgebreide

psychotherapeutische behandelingen,hierin tot op heden duidelijk en betrouw-

baar verbetering hebben kunnen brengen . Het is daarbij zaak zich te realise-
ren dat een houdingsverbetering op grote schaal tevens een oplossing zou kun-

nen brengen van het probleem dat schaden tengevolge van een verkeerde lich-~ams-
houding bij schoolkinderen volgens Duitse literatuurgegevens is gestegen van
ca . 20% vóór de tweede wereldoorlog tot ca . 50°,o nu . Op deze plaats zij opge-
merkt dat
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juist na de tweede wereldoorlog de schuine lessenaar als gevolg van een drift

tot verandering heeft moeten wijken voor het horizontale werkvlak .

Oplossin g door schuine lessenaar .

Het verrassend snel verdwijnen van de hoofdpijn bij patiënten die een schuine

lessenaar op school en thuis gingen gebruiken heeft direct te maken met de op-

heffing van de voorovergebogen lees- en schrijfhouding . De vroeger bij de be-
handeling tevens voorgeschreven steunkraag om de hals blijkt zelfs achterwege
te kunnen worden gelaten,de opgerichte houding is voldoende effectief(Gutmann ).
Onze waarnemingen op dit gebied zijn gelijkluidend,doch betreffen vooralsnog

een bescheiden aantal leerlingen van de basisschool,de middelbare school en
het hoger onderwijs .

Teneinde de invloed van de helling van het werkvlak op de houding in de prak-
tijk te illustreren,werden een aantal foto ' s gemaakt . In Figuur 5 is een foto
afgebeeld die werd gemaakt om de miserabele houding van het jongetje op de
voorgrond vast te leggen .
Spontaan laat zijn buurman op fraaie wijze zien dat hij zelf blijkt te hebben
uitgevonden hoe door het schuin houden van het papier een veel gemakkelijker
leeshouding te realiseren is .
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Fig . 5 . Door schuin houden van het papier

heeft de jongen een gemakkelijke lees-

houding .

In Fig . 6 wordt het effect van het steeds schuiner stellen van het werkvlak

gevolgd . Tekenaars in bedrijven werken aan tekenborden die zelfs nog sterker

hellen .

Fig . 7 laat het effect van het plaatsen van slechts één tafeltje met een

schuine lessenaar in een schoolklas zien . De opgerichte houding van het meis-

je links op de foto steekt sterk af tegenover de gebogen houding van de ande-

re kinderen . Toch was de hellingshoek van het tafelblad hier slechts 16° .
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Fig . 6 . Het steeds schuiner stellen van het werkvlak
geeft een oprichting van de romp en het hoofd .

Fig . 7 . Alleen het meisje links op de foto heeft een
schuine lessenaar . De hellingshoek daarvan is

slechts 160 .

- 12 - `



12

De schuine lessenaar .

Het zal na lezing van het voorgaande niemand meer verwonderen dat wij sterk

pleiten voor het opnieuw invoeren op grote schaal van schuine werkvlakken op

scholen,ter verbetering van lees- en schrijfhouding . Ook zullen de algemene

leerprestaties kunnen toenemen,ook de leerprestaties van kinderen die nog niet

de grens van hinderlijke hoofdpijn hebben overschreden .

Men mag verwachten dat ook in bedrijven en kantoren,waar men vroeger net zo

goed schuine lessenaars had,problemen als hiervoor behandeld werden,zullen

voorkomen . BIj bejaarden is de behoefte aan schuine lessenaars eveneens aan-

wezig .

Door Brabantia B .V . werd een in schuinte instelbare lessenaar(Figuur 8) ont-

worpen,die stevig op bestaande tafels kan worden geplaatst .

Hiermee is een overal verkrijgbaar hulpmiddel ter beschikking gekomen waarmee

het welzijn van velen wordt gediend .

Fig . 8 . In schuinte verstelbare lessenaar .
Werkvlak 49x64 cm . Fabrikaat :

Brabantia B .V.-13-
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Wij,ouders en grootouders van nu,hebben vrijwel zonder uitzondering nog de

tijd gekend dat onze schoolbanken schuine lessenaars hadden . U herinnert zich

dat het schrijfblad tevens klep was van het opbergkastje voor boeken,pennen

en schriften .

En voorin de klas zaten de kleinsten in de lage,en achterin de klas de groot-

sten in de hoge banken . Logisch,niet?
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