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Geachte heer Evink,  

Een stoel die gebruikt wordt in een 24-uurs omgeving moet voldoen aan de eisen voor kantoorstoe-
len. Daarnaast gelden meer eisen. Een 24-uursstoel wordt vele malen per dag ingesteld, dit moet 
dus heel gemakkelijk kunnen gebeuren. Daarnaast wordt de stoel voor twee soorten taken gebruikt: 
beeldschermwerk (rechtop zitten) en bewaking (gemakkelijke houding). Ook belangrijk is een grote 
duurzaamheid van de stoel: de gebruiksintensiteit is immers tot zo n zes maal hoger dan een stan-
daard kantoorstoel (168 versus 28 uur).  

vhp heeft een checklijst voor beoordeling van 24-uursstoelen ontwikkeld die met al deze eisen reke-
ning houdt. Deze checklist bestaat uit een aanpassing op het vhp beoordelingssysteem voor kan-
toorstoelen. De reden hiervoor is hiervoor aangegeven: een 24-uursstoel is een kantoorstoel met ex-
tra faciliteiten. Het uitgebreide vhp beoordelingssysteem kent nu zeven onderwerpen (zie tabel 1). 
Achter elk onderwerp is aangegeven welke omvang van het totale aantal te behalen punten bij het 
onderwerp behoort.  

BMA heeft als producent aan vhp adviseurs gevraagd om de nieuwste uitvoering van het model Axia 
Plus 24/7 te beoordelen met behulp van het beoordelingssysteem van vhp adviseurs voor 24-
uursstoelen. Resultaat van deze beoordeling is dat de Axia Plus 24/7 91 punten van de maximaal 
100 punten scoort.  

Vhp beoordelingssysteem 24-uurs stoelen 
Onderwerp Totaal aantal te behalen  

punten per onderdeel 
Punten voor  
Axia Plus 24/7 

Antropometrie / instelbereik 29 (minimum vereiste score 19) 27 
Gebruiksvriendelijkheid bediening 14  11 

Comfort 21 17 
Veiligheid 11 (minimum vereiste score 6) 11 
Duurzaamheid 15 15 
Milieu 8 8 
Design 2 2 
TOTAAL 100 91 

Tabel 1  Beoordeling Axia Plus 24/7  
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Conclusie 
De Axia Plus 24/7 is een stoel die een hoog aantal punten scoort in het vhp beoordelingssysteem. 
Opvallend is dat er voor het onderwerp duurzaamheid de maximale score wordt behaald. Gelet op 
de intensieve gebruikssituatie van een 24-uursstoel is duurzaamheid een belangrijk criteria.  

Met vriendelijke groet,      

Drs P.A.M. van Scheijndel Eur. Erg. 


