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Nadelige gevolgen van een slechte lichaamshouding, moeilijkheden bij het concentreren 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 vanGutmannen Höfling, 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 nekwervel

kolom 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. 

Slechte houding bij lezen en schrijven 

Een blik iri modern ingerichte klaslokalen geeft hoogst bedenkelijk gebogen, ingezakte en 

scheve houdingen te zien. Figuur I 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. 
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Fig. 1. Momentopname van de eerste klas van een basis-school. Zonder uitzondering hebben de kinderen een 
miserabele houding bij lezen en schrijven. 

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 ondernemen onze kinderen daarvoor 
vroegtijdig te behoeden. De directe aanleiding tot dit verslag is echter de aan de hand van 
literatuurgegevens en eigen onderzoek 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 kinderen. Daarbij kan 

vanzelfsprekend niet worden volstaan met een in Nederland uit te voeren uitvoerig onder
zoek naar alleen de invloed van het schoolmeubilair. 

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 tegen de rugleuning. Onze bedenkingen richten zich tegen 
het horizontale werkvlak. 
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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 even
wijdig aan de assen van de benige oogholtes. De ogen kan men hoogstens tot ongeveer 18° 

ten opzichte van deze stand neerslaan. 

' 2 
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1. Ruggemerg 
2. Atlas 

Fig. 2A. De pijl geeft de normale stand van de ogen 
aan. 

3. Tand van de draaier ( dens) 
4. Draaier 

Fig. 2B. Bij vooroverbuigen van het hoofd ontstaat 
een vernauwing van het achterhoofdsgat 
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, 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 krommen 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 . 
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Gedwongen door de ogen wordt het hoofd dus zoveel mogelijk boven het werkvlak 

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 röntgenfoto werd 
Figuur 2B getekend, waarin duidelijk is te zien dat door dit vooroverbuigen het achter

hoofdsgat, waardoorheen het ruggemerg loopt, aanzienlijk wordt vernauwd. Dat komt én 
doordat het achterhoofd ten opzichte van de atlas naar voren schuift, én doordat de draaier 
zich met zijn punt naar het ruggemerg keert. 

Fig. 3A. Rechtop zitten en lezen kan alleen door 
knikken van de nek. Deze houding kan 
slechts gedurende enkele minuten worden 
volgehouden. 

Fig. 3B. Een sterk gebogen stand bij een te hoog 
werkvlak "lezen met de neus" . 

Vergelijking van Figuur 3A en Figuur 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 basisschDol, kan het kleinste kind onmogelijk een leesafstand van 
ongeveer 25 centimeter (voor volwassenen ongeveer 35 centimeter) realiseren en leest dus 
"met de neus". Men kan vermoeden dat dit schadelijk is voor de ogen. 
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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 gebogen 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. 

1. Ruggemerg 3. Tand van de draaier ( dens) 
2. Atlas 4. Ligamenturn transversurn atlantis 

Fig. 4. Belasting van een elastische band in de hals bij voorwaartse buiging (ligamentum transversurn atlantis). 
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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 antiflexie-hoofdpijn wordt genoemd, wordt ook aangetroffen 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. 

Het valt buiten het bestek van dit verslag in te gaan op diepere achtergronden van deze 
hoofdpijn . 

Wij beperken ons tot een aantal hoofdzaken en verwijzen voor nadere informatie naar de 

uitvoerige literatuur op dit gebied. 

Overbelasting, en dus vermoeiing van nekspieren en schoudergordel, werkt langs de weg van 

prikkeling van het zenuwstelsel het ontstaan van hoofdpijn 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. ligamenturn nuchae). 

De literatuur vermeldt bovendien dat vooral personen met een verslapping van de banden die 

de draaier opvangen in de atlasring en fixeren ten opzichte 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. Verplaatsingen van I 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 verslapping van banden op een bepaald niveau toegeschreven aan een 

abnormaal beperkte bewegingsmogelijkheid in de gewrichten van één of meer aangrenzende 

wervels. 

Eveneens wordt het verband genoemd tussen het ontstaan van hoofdpijn tot zelfs duizelig

heid toe, en het zijwaarts buigen met de daarbij optredende verdraaiingen van de halswervel

kolom. 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 bevorderen van een rechtopzittende 

houding. 

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

therapeutische behandelingen, hierin tot op heden duidelijk en betrouwbaar verbetering 

hebben kunnen brengen. Het is daarbij zaak zich te realiseren dat een houdingsverbetering 

op grote schaal tevens een oplossing zou kunnen brengen van het probleem dat schaden 

tengevolge van een verkeerde lichaamshouding bij schoolkinderen volgens Duitse literatuur

gegevens is gestegen van ca. 20% vóór de tweede wereldoorlog tot ca. 50% nu . Op deze plaats 

zij opgemerkt dat juist na de tweede wereldoorlog de schuine lessenaar als gevolg van een 

drift tot verandering heeft moeten wijken voor het horizontale werkvlak. 
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Oplossing 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 opheffing van de voorover
gebogen lees- en schrijfhouding. De vroeger bij de behandeling 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 gelijk

luidend, doch betreffen vooralsnog een bescheiden aantalleerlingen van de basisschool, de 
middelbare school en het hoger onderwijs. 

Teneinde de invloed van de helling van het werkvlak op de houding in de praktijk te 
illusteren, 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. 

Fig. 5. Door schuin houden van het papier heeft de jongen een gemakkelijke leeshouding. 

In Figuur 6 wordt het effect van het steeds schuiner stellen van het werkvlak gevolgd. 

Tekenaars in bedrijven werken aan tekenborden die zelfs nog sterker hellen. 
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Figuur 7 laat het effect van het plaatsen van slechts één tafeltje met een schuine lessenaar in 

een schoolklas zien. De opgerichte houding van het meisje links op de foto steekt sterk af 
tegenover de gebogen houding van de andere kinderen. Toch was de hellingshoek van het 

tafelblad hier slechts 16°. 

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 16°. 
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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 schrijfbouding. Ook zullen de algemene leerprestaties kunnen toenemen, ook de 
leerprestaties van kinderen die nog niet de grens van hinderlijke hoofdpijn hebben over

schreden. 

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 aanwezig. 

Door Brabantia B.V. werd een in schuinte instelbare lessenaar (Figuur 8) ontworpen, die 
stevig op bestaande tafels kan worden geplaatst. 
Hiermee is een overal verkrijgbaar hulpmiddel ter beschikking gekomen waarmee het welzijn 
van velen wordt gediend . 

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 grootsten in de hoge 
banken. Logisch, niet? 

Fig. 8. In schuinte verstelbare lessenaar. Werkvlak 49 x 64 cm. Fabrikaat: Brabantia B.V. 
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Kanttekeningen bij de herdruk van het rapport 

Oorspronkelijk was het rapport bedoeld voor intern gebruik. Als gevolg van verhandelingen in 

publiciteitsmedia en de verzending op aanvraag van talrijke exemplaren naar belangstellenden 

in den lande en daarbuiten, heeft de inhoud al op grote schaal bekendheid verkregen. Deze ont

wikkeling was onverwacht doch verheugend, omdat langs deze weg een grote interesse voor het 

betreffende onderwerp aan het licht gekomen is. 

Ten behoeve van lezers buiten de direct betrokken kring van onderzoekers worden de volgende 

kanttekeningen gemaakt. 

Aanleiding 

Het biomedisch-technisch onderzoek dat door de T.H. Eindhoven in samenwerking met me
disch-specialisten werd verricht, bewoog zich op het curatieve vlak. 

De daarbij opgedane ervaringen leidden tot gedachten over preventieve maatregelen die èn zin

vol èn in het dagelijkse levenspatroon realiseerbaar zouden kunnen zijn. Een eerste onderzoek 

in deze richting resulteerde in een nota over het grote aantal fysieke klachten dat het gevolg is 

van het dragen van onjuist schoeisel, en het onderhavige rapport over de invloed van het school

meubilair op de lichaamshouding en de daarvan mogelijk te verwachten schadelijke gevolgen. 

Inhoud 

a. Het rapport is gebaseerd op literatuurgegevens die op een aantal saillante punten met eigen 

onderzoek zijn geverifieerd. Het rapport was bedoeld als aanzet voor verdere studie. 

b. Het rapport vermeldt hoofdzaken. Meerdere gegevens zijn niet vermeld, zoals b .v. hetonder

zoek van Münzenberg die vaststelde dat blinden verhoudingsgewijs aanzienlijk rechtere rug

gen hebben dan zienden, en dat dit in sterkere mate het geval is naarmate de blindheid 
vroeger in het leven ontstaat. 

c. Het rapport wijst op het nut van een aan het individu aangepaste instelling van schuinte en 

hoogte van het werkvlak. Het vermeldt niet de optimale combinatie van beide grootheden. 

Het ligt in de bedoeling om middels onderzoek na te gaan of er een wiskundig verband kan 

worden vastgelegd tussen de betrokken parameters. 

Genoemd kunnen worden: 

de hoogte van de zitting (af te meten uit de onderbeenlengte), de plaats van de ogen (af te 

meten uit de lengte van de romp, etc.), een juiste leesafstand en de stand van het werkvlak. 

Een en ander moet worden gerelateerd aan diverse activiteiten, waarbij in het geval van 

schrijven de geometrie van de armen dient te worden betrokken. 

Na vastlegging van wiskundige verbanden in drie dimensies kan een optimum worden aan

gewezen op basis van een minimale belasting- en dus een geschikte vorm - van de wervel

kolom, in het bijzonder de nekwervelkolom. 



Ervaringen 

Ook zonder over de getalmatige gegevens te beschikken waarop hiervoor onder punt c wordt 

geduid, kan men door visuele waarneming een instelling kiezen die in een (gemiddeld) aanzien

lijke houdingsverbetering resulteert. Op deze basis heeft de op ons verzoek door Brabantia 

B.V. in produktie genomen ortho-desk inmiddels op duizenden plaatsen toepassing gevonden : 

- bij kinderen voor het opheffen van bepaalde hoofdpijnklachten (indien door de arts voorge-

schreven, blijken ziekenfondsen op een aantal plaatsen een deel van de kosten te vergoeden) 

- bij studenten, kantoormensen en bejaarden voor het opheffen van rug- en hoofdpijnklachten 

en duizeligheid, maar ook voor het tegengaan van vermoeidheid, dus alleen al vanwege het 

bijzondere comfort. 

De vele positieve reacties en resultaten 'vanuit het veld' hebben ons gesterkt in de overtuiging 

die in het rapport is verwoord. Wij hebben daarom besloten het in ongewijzigde vorm te laten 

herdrukken. 

Officiële reacties 

Officiële reacties hebben alle betrekking op toepassing van schuine werkvlakken op scholen. 

Voor de praktijk is dat geen eenvoudig probleem vanwege het kostenaspect en vanwege de 

nieuwe onderwijsvormen waarbij de meubeltjes niet meer in rijen staan. Oplossingen worden 

gezien in de vorm van meubeltjes die zowel schuin als vlak kunnen worden gezet. Er is daarbij 

een type dat bovendien op elke hoogte kan worden ingesteld, zodat voor alle klassen hetzelfde 

meubel kan worden gebruikt. Ook kan men zich beperken tot enkele meubeltjes in de klas met 

een schuinte-instelling. 

De Geneeskundig-Inspecteur voor de Jeugd-gezondheidszorg van de afdeling Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft dienaan

gaande nog een gereserveerd standpunt ingenomen, maar ons wel bericht het een goed idee te 

vinden als het door ons gepropageerde op een aantal scholen op basis van vrije keuze zou wor

den ingevoerd. Zulks in inmiddels gebeurd. 

De normcommissie 339 07 'Meubelen voor scholen' van het Nederlands Normalisatie-instituut 

(Polakweg 5 te Rijswijk (Z.H.)) heeft in de nog in 1975 ter kritiek voorgelegde ontwerpnorm 

NEN 3531 de volgende zinsnede opgenomen: 

'Voor sommige werkzaamheden kan een hellingshoek van het tafelblad van tenminste 160 
gewenst zijn'. 

Verdere aanwijzingen op dit punt en met betrekking op een algemeen juist gebruik van school

meubelen ten opzichte van lichaamsafmetiilgen van de leerlingen, worden vastgesteld in een in 

voorbereiding zijnde praktijkrichtlij n. 

december 1975 
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met name in het geval van schrijven . de geometrie van de armen dient te 

worden betrokken. 

··d. Ook zonder over de gegevens te beschikken waarop onder punt c. wordt ge-
. ' duid,kan · men door visuele waarneming bij continu-instelbaar meubilair 

instellingen aanbrengen die in een houdingaverbe tering resulteren. 

Zulks vereist echter bijzondere en•voortdurende aandacht • 

. Dienaang.aande zij opgemerkt dat de Geneeskundig-Inspecteur voor de Jeugd_. 

gezondheidszorg van de afdeling Staatstoezicht op de Volksgezondheid van 

he' Ministerie van Volksgezondheid en Hilieu-hygiëne.ona heeft bericht 

het een goed idee te vinden als het door ons gepropageerde op een aantal 

seho~en op basis van vrije keuze zou worden ingevoerd. 

·;;~~ ~ Het Nederlands Normalisatie-instituut. normcommissie 339.07 -meubelen voor 

, ·seholen•,Polakweg 5 te Rijswijk(Z.H.),besteedt aandacht aan de onderhavi- : 
! ' ... · 

ge materie. · ... 

~ Voorstellen voor nieuwe normen kunnen o.i. echter nog niet op korte ter

mijn worden tegemoetgezien. 
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Snijders. november 1974. 
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