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1 Inleiding 
 
Op 1 januari 2003 j.l. is de NEN 1812, de bekende norm die ergonomische eisen bevatte 
voor de kantoorstoel, ingetrokken en vervangen door de NEN-EN 1335 deel 1. Ook de 
verwijzing in beleidsregels 5.4 Arbobesluit en beleidsregel 5.1 Arboregeling van de Ar-
beidsinspectie naar de NEN 1812 type HAV of HRAV is vervangen door de NEN EN 1335-
1 type A. Naast deze normverandering, zijn in Nederland ergonomie richtlijnen verschenen 
met aanvullende eisen voor een goede kantoorstoel. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd in 
de NPR 1813 en het Arbo-Informatieblad nr.2 ''Werken met beeldschermen''. Op basis van 
de NEN EN 1335-1, de NPR 1813, het AI-blad nr. 2 en de eigen ervaring van vhp ergono-
mie  bij het instellen van werkplekken bij duizenden werknemers heeft vhp ergonomie een 
beoordelingssysteem ontwikkeld. Het beoordelingssysteem is zo ontworpen dat de ergo-
nomische kwaliteit van stoelen met elkaar vergeleken kunnen worden doordat elke stoel 
een bepaald aantal punten krijgt. Met dit puntenaantal wordt de ergonomische kwaliteit van 
de stoel tot uitdrukking gebracht.  
 
bma ERGONOMICS bv heeft aan vhp ergonomie gevraagd om de nieuwste uitvoering van 
de kantoorstoel Axia Office te beoordelen met behulp van het beoordelingssysteem van 
vhp ergonomie. 
 

2 Visie vhp op een norm voor kantoorstoelen  
De overgang van de NEN 1812 naar de huidige NPR 1813 heeft voor veel verwarring ge-
zorgd bij zowel kantoorinrichters als bij ergonomen en gebruikers van de stoelen. Om dui-
delijkheid te scheppen is een stukje historie over hoe het zover heeft kunnen komen op zijn 
plaats. 

2.1 Historie 
Reeds in de zeventiger jaren van vorige eeuw zijn pogingen ondernomen om één Europe-
se norm voor kantoormeubelen te formuleren (EN 90/92). Hoewel deze eerste poging be-
gin jaren tachtig mislukte, zijn de fabrikanten aan het begin van de negentiger jaren van vo-
rige eeuw weer opnieuw gestart. Net als in de zeventiger jaren op dezelfde manier: probe-
ren de grootste gemene deler te vinden van de verschillende nationale stoelennormen. 
Daarbij werd weinig rekening gehouden met ergonomie: de NEN-EN 1335-1 is in vergelij-
king met NEN 1812 een forse stap terug in de ergonomie. 
Een paar opvallende verschillen tussen de NEN 1812 type HAV (uit 1990) en de NEN-EN 
1335-1 type A zijn: 
• Het verstelbereik van de zithoogte is bij de NEN-EN 1335-1 klein: de maximale hoogte 

van 510 mm is voor veel grotere Nederlanders te gering; 
• De NEN-EN 1335-1 laat ook een lage rugleuning toe, terwijl de NEN 1812 een hoge 

rugleuning voorschreef. 
• Het grootste verschillen zitten in de armondersteuning, de laatste jaren is dit erg be-

langrijk geworden bij het voorkomen van RSI. De NEN-EN 1335-1 laat het toe dat er 
niet in hoogte verstelbare armsteunen gebruikt worden. Indien voor de variant met in 
hoogte verstelbare armsteunen wordt gekozen is het minimale versteltraject erg kort. 
Ook is de verstelmogelijkheid van de ruimte tussen de armsteunen niet vereist en is 
zelfs geen optie in de NEN-EN 1335-1. 

• De afstand van de armsteunen tot de tafel is bij de NEN-EN 1335-1 minimaal 100 mm. 
In de praktijk leidt dit tot stoelen die niet goed aangeschoven kunnen worden waardoor 
de werknemers de rugleuning niet juist kunnen gebruiken. In de NEN 1812 was deze 
minimumwaarde 2 x zo groot: 200 mm. 

 
Per 01-01-2003 zijn de verwijzingen in de beleidsregels 5.4 Arbobesluit en 5.1 Arborege-
ling, naar de NEN 1812 type HAV of HRAV vervangen door de NEN-EN 1335-1 type A. 
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Arbowettelijk gezien moet een kantoorstoel op dit moment dus minimaal voldoen aan de 
NEN-EN 1335-1 type A. 
 

2.2 Aanvullende ergonomie richtlijnen  
 
Omdat het NEN realiseerde dat de Europese norm een inhoudelijke beperking is ten op-
zichte van de NEN 1812 is gelijktijdig met het van kracht worden van de NEN-EN 1335-1 
de NPR 1813 vernieuwd en in 2004 opnieuw vernieuwd. Bij NEN leefde het idee de inhoud 
van de NEN 1812 over te hevelen naar deze NPR 1813, zodat de eisen voor een ergono-
mische stoel toch in een normatief document kon worden neergelegd. Het Ministerie van 
SZW heeft echter besloten dat er in een beleidsregel alleen verwezen kon worden naar de 
NEN-EN 1335-1 en niet naar de NPR 1813. De NPR 1813 heeft daarmee slechts een in-
formatief en voorlichtend karakter en geen normatieve waarde.  
 
In de nieuwe NPR 1813 (versie 2004) worden aanbevelingen voor verstelbereiken gedaan 
die tegemoet  komen aan de grote spreiding in de Nederlandse beroepsbevolking en de 
hoge intensiteit aan beeldschermwerk. De aanbevelingen zijn echter niet allemaal even re-
levant, met name de zittinghoogte wijkt af van wat in Nederland gangbaar en gewenst is. 
Ook is de armsteunhoogte, gelet op de ervaring bij duizenden werknemers, aan de lage 
kant. 
 
Naast NPR 1813 is het informatieblad AI-2, ''Werken met beeldschermen'' vernieuwd (vier-
de druk). Arbo-informatiebladen van de Arbeidsinspectie hebben ook een voorlichtend ka-
rakter en geen normatieve waarde. In het AI-2 worden aanbevelingen gedaan, waaraan 
kantoorstoelen moeten voldoen om ze geschikt te maken als stoel voor beeldschermwerk. 
De aanbevelingen die gedaan worden in AI-2 verschillen niet zo veel van NPR 1813. In ta-
bel 1 zijn de verschillende aanbevelingen met elkaar vergeleken. 
 
Tabel 1. Overzicht eisen, NEN-EN 1335-1, NPR 1813 en AI-2  
 
 

Dimensions in mm Minimum re-
quirements 
EN 1335-1 

Minimum re-
quirements 
NPR 1813 

Minimum re-
quirements  
AI-2 

SEAT 
a Seat height min. adj. 120 

min. 400-510   
min. adj. 140 
min. 410-550   

min. 400-520 
and preferred 
min. 400-540 

b Seatdepth min. 400-420 
min. adj. 50 

min. 380 - 
480 
min. adj. 100 

min. 400-450 
and preferred 
min. 400-480 

c Depth of seat surface min. 380 min. 440 - 
d Seat width min. 400 min. 400 - 
BACK 
f Height of the back supporting point ''S" above 

the seat surface 
min.170-220 min.170-230 min. 170-230 

and preferred 
min.170-250 

g Height of the back pad  min. 220 min. 370 min. 370 
h Height of the upper edge of the back rest 

above the seat surface 
min. 360 min. 430 - 

i Back rest width min. 360 min. 360 - 
ARMRESTS 
n Length of arm rest min. 200 min. 200 - 
o Width of arm rest min. 40 min. 50 - 
p Height of arm rest above seat min. 200 - 

250 
min. 200 - 
300 

min. 200-300 
and preferred 
min. 200-330 

q distance from the front of the armrest tot the 
front edge of the seat surface 

min. 100 min. 200 min. 200 

r Clear width between the arm rest min. 460 
max. 510 

min. 360-510 min. 360-510 

UNDERFRAME 
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s max offset of the underframe max. 365 max. 365 - 
t stability dimension min. 195 min. 195 - 
 
 
 

2.3 Beoordelingsmethode vhp ergonomie 
 
vhp ergonomie is de afgelopen jaren betrokken geweest bij talrijke investeringsprojecten 
voor nieuwe meubilair bij grote (500+) organisaties. Daarvoor is een beoordelingsmethode 
ontwikkeld. Uitgangspunt van de methode is dat de huidige normering te beperkt is om een 
goede stoel te selecteren die geschikt is voor een groot percentage van de medewerkers 
aangezien hantering van de norm NPR 1813 alleen leidt tot het oordeel ‘’voldoet’’ of vol-
doet niet’’. Meer onderscheid in kwaliteit tussen de stoelen die voldoen of net niet voldoen 
is gewenst. Daarom heeft vhp een puntensysteem ontwikkeld waarbij per instelmogelijk-
heid van een stoel punten wordt toegekend. Doel van het puntensysteem is om de ergo-
nomische stoelen op de Nederlandse markt op een objectieve manier te beoordelen en te 
vergelijken.  
 
Uitgangspunt is dat het instelbereik minimaal moet voldoen aan de norm (NEN-EN 1335-1, 
type A). Indien de instelmogelijkheid groter is dan aangegeven in de norm verwerft de stoel 
bonuspunten. Indien de stoel aan alle eisen voldoet krijgt de stoel het maximaal aantal 
punten van 39.  
 
Stoelen die “voldoende” beoordeeld worden, voldoen aan een minimum puntenscore van 
29 punten. Deze drempelwaarde komt als het ware overeen met een rapportcijfer 6. 
 
Niet alle waarden van de NEN-EN 1335-1, NPR1813 en AI-2 zijn meegenomen in de be-
oordelingmethode. Alleen de parameters die vanuit het oogpunt ergonomie onderschei-
dend zijn, worden beoordeeld in de methode. Tevens worden de verschillende verstelmo-
gelijkheden niet even zwaar gewogen. Instelmogelijkheden die direct bijdragen aan een 
hogere RSI preventie in organisaties krijgen meer punten. Reden hiervoor is het hoge aan-
deel in het ziekteverzuim en WAO intrede door RSI in organisaties met beeldschermwerk.  
Met name het verstelbereik en uitvoering van de armsteunen worden in het systeem daar-
om zwaar meegewogen. Hieronder worden de parameters die meegewogen worden in het 
beoordelingssysteem verder uitgewerkt: 
 
Zithoogte en –diepte verstelling (max. 6 punten) 
Zithoogte moet aangepast kunnen worden aan de onderbeenlengte en schoeisel. Bij de 
standaard gasveer van 12 cm kan de stoel vaak niet hoog genoeg.   
De zitdiepteverstelling is noodzakelijk om de onderbenen voldoende steun te geven. Te 
veel zitdiepte is niet goed omdat mensen de rugleuning niet goed kunnen bereiken en te 
weinig zitdiepte wordt als erg oncomfortabel beschouwd. De instelbereiken voor zowel de 
zitdiepte als de zithoogte moeten voor de Nederlandse beroepspopulatie ruimer zijn, dan in 
de norm aangegeven. 
 
Armsteunen (max. 21 punten) 
Armsteunen zijn in verband met intensief beeldschermwerk en het werken met de muis be-
langrijk geworden. De elleboog en het eerste deel van de onderarm moeten goed kunnen 
rusten tijdens het muisgebruik.  
Belangrijke aandachtpunten zijn daarbij : 
• de uitvoering (moeten breed en zacht uitgevoerd zijn). De 4 cm uit de NEN-EN 1335-

1 zijn erg krap. 
• Breedte verstelling is noodzakelijk omdat de ellebogen direct naast het lichaam on-

dersteund moeten worden. Bij veel stoelen kunnen de armsteunen niet ver genoeg 
naar binnen, zodat tengere mensen geen steun krijgen. 

• De armleggers mogen niet te ver naar voren uitsteken: wanneer de armsteunen ver 
naar voren komen kunnen minder dikke mensen niet goed aanschuiven aan de 
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werktafel. Dit compenseren zij door voorover te buigen of door de armen te strekken. 
Beide houdingen kunnen tot klachten leiden. 

• De hoogteverstelling van de armsteunen dient ruimer te zijn dan de norm. De meeste 
armsteunen kunnen vaak niet hoog genoeg verstel worden. Een ruim versteltraject is 
daarom nodig. 

 
Rugleuning (max. 4 punten) 
Het bolle deel van de rugleuning (de lendensteun) moet goed passen bij de vorm van de 
rug van de medewerker. Voor de lange Nederlandse populatie is een grotere hoogte-
verstelbaarheid van de lendensteun daarom essentieel.  
De breedte van de rugleuning mag daarnaast niet te breed zijn om de bewegingsvrijheid 
van de ellebogen niet te belemmeren. 
 
Bewegingsmechanisme (max 6 punten) 
Een goed ontworpen bewegingsmechanisme wordt vaker door de medewerkers gebruikt. 
Een bewegingssysteem moet altijd vast te zetten zijn en instelbaar zijn op het gewicht van 
de gebruiker. Uit eerdere wetenschappelijke studies blijkt dat afschuifkrachten het minst 
zijn bij een vast kantelmechanisme met een vaste constante hoek tussen rugleuning en zit-
ting. Tevens bevordert dit mechanisme de doorbloeding in de benen, door de werking van 
de spierpomp in de kuiten.  
 
In bijlage 1 wordt de beoordelingsmethode inclusief puntensysteem weergegeven. Hierin 
worden alle details en concrete waarden verder uitgewerkt. 
 
 

3 Beoordeling Axia Office stoel 
 

3.1 Puntenbeoordeling 
De Axia Office stoel is beoordeeld met de beoordelingsmethode vhp ergonomie.  
 
De stoel verwerft volgens dit systeem 37 punten. De stoel voldoet daarmee aan de criteria 
van vhp ergonomie. In bijlage 2 wordt de beoordeling van de stoel onderbouwd. Hieronder 
worden de meest opvallende zaken besproken: 
 
• De minimale ruimte tussen de armleggers van 36 cm is gerealiseerd door de armsteu-

nen in de smalste stand te plaatsen én de verstelbare pads op de armsteunen naar 
binnen te schuiven. De maximale breedte tussen de armlegger is 55 cm. Dit is 3 cm 
meer dan wordt geëist. 

 
• De hoogte verstelbaarheid van de armleggers is 11 cm. Dit is aanzienlijk meer dan de 

5 cm die NEN-EN 1335-1, type A voorschrijft. De armsteunhoogte is gemeten in een 
stand waarbij de stoelzitting horizontaal is geplaatst. Naar voren gekantelde zitting 
neemt de hoogte van de armsteunen af, bij een naar achter gekantelde zitting neemt 
de armsteunhoogte toe. De laagste stand van de armsteun is gemeten volgens de in 
NEN-EN aangegeven methode voor afgeronde en indrukbare armsteunen, waarbij de 
gemeten waarde tot de top van de bolle steun met 20 mm moet worden verminderd.  

 
• Voor de rugleuning krijgt de Axia Office totaal drie punten. Het hoogte versteltraject is 

beperkt tot 5,5 cm, maar de breedte is met 37 tot 41 cm optimaal voor de bewegings-
vrijheid van de ellebogen, zonder dat ingeboet wordt op de ondersteuning in de rug. 

 
• Het bewegingsmechanisme voldoet aan alle eisen: uitschakelbaar, instelbaar op ge-

wicht en heeft een vaste hoek tussen rugleuning en zitting.  
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3.2 Marktpositie 
vhp ergonomie heeft bij eerdere investeringstrajecten van grote organisaties de meeste 
stoelen die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn beoordeeld conform deze methode.  
Uit deze analyse blijkt dat naast de Axia Office negen andere stoelen voldoen aan de mi-
nimale beoordelingscriteria van vhp ergonomie. De hoogste score van 37 punten is naast 
de Axia Office en de Axia PofITdoor één andere stoel behaald. De overige stoelen scoren 
in de range van 31 tot 36 punten. 
 

3.3 Conclusie  
Uit de beoordeling kan geconcludeerd worden dat de Axia kantoorstoel Office qua ergo-
nomie en instelmogelijkheden tot de top in Nederland behoort. De stoelen hebben een 
groot instelbereik en zijn daardoor geschikt voor een zeer groot percentage van de Neder-
landse populatie beeldschermwerkers met haar grote spreiding in lichaamsbouw. 
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Bijlage 1 vhp beoordelingssysteem kantoorstoelen 
Om te komen tot een keuze voor de aanschaf van een nieuwe kantoorstoel, kan onderstaand puntensysteem worden gehanteerd, waarin verschillende aspecten 
van de kantoorstoel worden meegewogen. De score van alle aspecten bij elkaar opgeteld is doorslaggevend voor het al dan niet goedkeuren van een stoel. 

 
Onderwerp Normen en richtlijnen Actie Meting/ beoordeling Score 

 Nee Indien ‘Nee’: de kantoorstoel kan sowieso niet 
worden goedgekeurd. De volgende stappen 
hoeven niet te worden doorlopen. 

Stap 1 Eis uit beleidsregel 5.4 De kantoorstoel moet voldoen aan de 
Europese norm NEN-EN 1335-1, 
type A 

Bepaal of de kantoorstoel 
is voorzien van een 
keuringsrapport waaruit 
blijkt dat de stoel voldoet 
aan de norm NEN-EN 
1335-1, dan wel de 
voorloper NEN 1812, type 
HAV. 

Voldoet kantoorstoel aan de 
norm NEN-EN 1335-1, type A of 
de NEN 1812, type HAV? 

 Ja Indien ‘Ja’: ga door naar stap 2  

Laagste stand: … cm Zithoogte 40-51 cm: 0 punten 

Zithoogte 40-54 cm: 3 punten 

Stap 2 Zithoogte Het instelbereik van de zithoogte 
moet minimaal 40-54 cm bedragen 
om de zithoogte voldoende te kun-
nen afstemmen op de onderbeen-
lengte en het schoeisel van de mees-
te gebruikers. 

Bepaal maat a uit figuur 1 

Hoogste stand: …. cm 

Ertussenin (bijvoorbeeld 40-53 
cm): 

2 punten 

 Nee Indien ‘Nee’: de kantoorstoel kan 
niet worden goedgekeurd voor 
personen > 190 cm 

   Voor mensen langer dan 190 cm 
moet de zithoogte instelbaar zijn tot 
58 cm. 

 Zithoogte instelbaar tot 58 cm? 

 Ja Indien ‘Ja’: de kantoorstoel kan 
ook worden goedgekeurd voor 
mensen > 190 cm 

 

Achterste stand: … cm Zitdiepte 40-42 cm: 0 punten 

Zitdiepte 40-48 cm: 3 punten 

Stap 3 Zitdiepte Het instelbereik van de zitdiepte 
moet minimaal 40-48 cm bedragen. 
Te veel zitdiepte is ongunstig omdat 
de gebruiker de rugleuning niet goed 
kan bereiken en te weinig zitdiepte 
wordt vaak als oncomfortabel erva-
ren. 

Bepaal maat b uit figuur 1 

Voorste stand: … cm 

Ertussenin (bijvoorbeeld 40-45 
cm): 

2 punten 
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Onderwerp Normen en richtlijnen Actie Meting/ beoordeling Score 

Stap 4 Breedte armsteun De breedte van de armsteunen moet 
groter zijn dan 6 cm om de elleboog 
en een deel van de onderarm goed 
te kunnen neerleggen tijdens het 
beeldschermwerk. 

Bepaal maat m uit figuur 2 Breedte armsteun: … cm Breedte armsteun minimaal 6 cm: 2 punten 

 Hard Harde polstering: 0 punten Stap 5 Polstering armsteun De armsteunen moeten aan de bo-
venzijde bekleed zijn met zacht ma-
teriaal 

Geef een oordeel over de 
polstering van de 
armsteunen 

Polstering armsteun: 

 Zacht Zachte polstering: 2 punten 

Smalste stand: …. cm Ruimte armsteunen < 46-51 cm: 0 punten 

Ruimte armsteunen > 42-52 cm: 3 punten 

Ruimte armsteunen > 38-52 cm: 5 punten 

Stap 6 Ruimte tussen beide 
armsteunen 

De ruimte tussen beide armsteunen 
moet minimaal verstelbaar zijn 
tussen 36-52 cm om de ellebogen 
direct naast het lichaam 
ondersteuning te kunnen bieden. Bij 
veel stoelen kunnen de armsteunen 
niet ver genoeg naar binnen, zodat 
tengere mensen geen steun krijgen. 

Bepaal maat q uit figuur 2. 
Meet hierbij ter hoogte van 
de gasveer. Breedste stand: … cm 

Ruimte armsteunen > 36-52 cm: 8 punten 

Armsteunen in voorste stand: … cm Afstand armsteunen tot zitting > 10 
cm: 

0 punten 

Afstand armsteunen tot zitting 20-
24 cm bij zitting in middelste stand: 

5 punten 

Stap 7 Verstelbereik armsteu-
nen in voor-/ achter-
waartse richting 

De armsteunen moeten in voor-/ 
achterwaartse richting verstelbaar 
zijn tussen de 20-24 cm. Wanneer de 
armsteunen relatief te ver naar voren 
geplaatst zijn, kan de gebruiker 
onvoldoende aanschuiven aan de 
kantoorwerktafel. 

Bepaal maat p uit figuur 2 

Armsteunen in achterste stand: … cm 

Afstand armsteunen tot zitting 20-
24 cm bij zitting in voorste stand: 

 
3 punten 

Armsteunen laagste stand: … cm Hoogte armleuningen < 20-25 cm: 0 punten 

Hoogte armleuningen > 20-27 cm: 2 punten 

Hoogte armleuningen > 20-30 cm:
  

3 punten 

Stap 8 Hoogte armsteunen De hoogte van de armsteunen moet 
verstelbaar zijn tussen 20-33 cm om 
de ellebogen/ onderarmen van zowel 
kleine als lange gebruikers voldoen-
de te kunnen ondersteunen. 

Bepaal maat L uit figuur 1 

Armsteunen hoogste stand: … cm 

Hoogte armleuningen > 20-33 cm: 4 punten 

Stap 9 Hoogte rugleuning De hoogte van de rugleuning moet Bepaal maat e uit figuur 1 Rugleuning laagste stand: … cm Hoogte rugleuning < 17-21 cm: 0 punten 
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Onderwerp Normen en richtlijnen Actie Meting/ beoordeling Score 

Hoogte rugleuning > 17-25 cm: 2 punten 

Ertussenin (bijvoorbeeld 17-24 
cm): 

1 punten 

minimaal verstelbaar zijn tussen 17-
25 cm om het bolle deel van de rug-
leuning (de lendensteun) optimaal te 
laten aansluiten bij de natuurlijke 
kromming van de onderrug bij de 
meeste gebruikers. 

Rugleuning hoogste stand: … cm 

  

Breedte rugleuning 36-43 cm: 2 punten Stap 10 Breedte rugleuning De rugleuning moet 36-43 cm breed 
zijn. Een te smalle rugleuning biedt 
de rug onvoldoende ondersteuning, 
terwijl een te brede rugleuning de 
bewegingsvrijheid van de ellebogen 
belemmert. Een kantoorstoel met 
een brede rugleuning kan tevens 
vanwege het formaat  onpraktisch 
zijn in het gebruik (te groot in de 
ruimte tussen werktafel, kast en 
muur). 
 

Bepaal maat g uit figuur 2 Breedte rugleuning: … cm 

Anders: 0 punten 

 Nee Indien ‘Nee’: 0 punten Stap 11 Bewegingsmechanisme Een bewegingsmechanisme in de 
kantoorstoel draagt bij aan een meer 
dynamische belasting van het li-
chaam ter compensatie van de stati-
sche houding van de beeldscherm-
werker. Voorwaarde is wel dat het 
bewegingsmechanisme vastgezet 
kan worden en aan te passen is aan 
het gewicht van de gebruiker. 

Stel vast of er een 
bewegingsmechanisme 
aanwezig is en of deze 
vastgezet kan worden en 
aan te passen is aan het 
gewicht van de gebruiker. 

Bewegingsmechanisme aanwe-
zig en vast te zetten en aan te 
passen aan gewicht gebruiker?  Ja Indien ‘Ja’: 5 punten 

 Nee Indien ‘Nee’: 0 punten   Een bewegingsmechanisme waarbij 
een vaste hoek tussen rugleuning en 
zitting aanwezig is, leidt bij het be-
wegen tevens tot andere standen 
van de benen en voeten. 

Stel vast of de hoek tussen 
de rugleuning en de zitting 
bij het gebruik van het 
bewegingsmechanisme in 
een constante hoek van 
90-95° gehandhaafd blijft. 

Hoek rugleuning-zitting constant 
90-95° bij gebruik bewegings-
mechanisme?  Ja Indien ‘Ja’: 1 punt 

Stap 12 Zwenkwielen Zwenkwielen moeten voldoen aan de Stel vast of de Zwenkwielen conform norm DIN  Nee Indien ‘Nee’: 0 punten 
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Onderwerp Normen en richtlijnen Actie Meting/ beoordeling Score 

norm DIN 68131. Zwenkwielen die 
zich te gemakkelijk of juist te stroef 
over de ondergrond laten verplaatsen 
geven veel hinder en kunnen zelfs 
rugbelasting veroorzaken. Beremde 
wielen zorgen ervoor dat als men zit 
de stoel niet meer te verplaatsen is. 
Deze zijn daarmee ongeschikt voor 
een kantoorstoel. 

zwenkwielen van de 
kantoorstoel voldoen aan 
de norm DIN 68131 en 
geschikt zijn voor het type 
ondergrond waarop de 
kantoorstoel gebruikt gaat 
worden (hard/ zacht). Sluit 
daarnaast uit dat de 
zwenkwielen beremd zijn. 

68131, geschikt voor type on-
dergrond en niet beremd?  

 Ja Indien ‘Ja’: 2 punten 

Stap 13 Totaalbeoordeling  Tel de scores van alle 
stappen bij elkaar op 

Totaalscore: ….. punten De kantoorstoel kan worden goedgekeurd 
bij 29 punten of meer. 
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  Figuur 1. kantoorstoel zijaanzicht     Figuur 2. kantoorstoel bovenaanzicht 
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Bijlage 2 Beoordeling kantoorstoel Axia Office 
Merk:    Axia  
Type / uitvoering: Office met gasveer 40-54 
Totaal aantal punten:  37 
Met vet is de score per parameter aangeven.  
 
Onderwerp Eis Punten Resultaat Punten 
Arbobesluit 5.4 NEN-EN 1335-1, type A  Ja  Bij “nee” kan de stoel niet 

goedgekeurd worden 
Zitting 
Zithoogteverstelling 1 Optioneel extra hoog 

leverbaar  
vhp: tot 58 cm  
NEN-EN: geen eisen 

 Ja Bij “nee” kan de stoel niet 
goedgekeurd worden voor 
projectaankopen of stuks 
aankopen voor pers. > 
190 cm  

Zithoogteverstelling 2 40-54 cm:            
Daartussen : 
40-51 cm: 

3 p.  
2 p.  
0 p. 

40-54 cm 
 

3 punten  
 
 

Zitdiepteverstelling 40-48 cm: 
40-45 cm: 
40-42 cm: 

3 p. 
2 p. 
0 p. 
 

40-50 cm 3 punten  
 

Armsteun 
Armsteun breedte ≥ 6 cm: 

≥ 4 cm: 
2 p. 
0 p. 

9 cm 
 

2 punten 
 

Armsteun uitvoering Zacht:. 
hard: 

2 p. 
0 p. 

zacht 2 punten 
 

Ruimte tussen arm-
steunen 

> 36-52 cm: 
> 38-52 cm: 
> 42-52 cm: 
> 46-51: 

8 p. 
5 p. 
3 p. 
0 p. 

36 – 55 cm 8 punten  

Afstand armsteunen 
tot werktafel 

≥ 20-24 cm: 
≥ 20-24 cm (zitting in 
voorste stand): 
≥: 10 cm  

5 p. 
 
3 p. 
0 p . 

20 cm met 
zitdiepte in 
middenstand 
 

5 punten  

Hoogte armsteunen  > 20-33 cm: 
> 20-30 cm: 
> 20-27 cm: 
> 20-25 cm: 

4 p. 
3 p. 
2 p. 
0 p . 

 
20-31 cm 
 
 

 
3 punten 
 
 

Rugleuning 
Hoogteverstelling rug-
leuning 

17 – 25 cm: 
Daartussen: 
17 – 21 cm: 

2 p. 
1 p. 
0 p. 

 
17- 22,5 cm 

 
1 punt 
 

Breedte rugleuning 36- 43 cm: 
min. 36 cm: 

2 p. 
0 p. 

37- 41 cm 2 punten  
 

Bewegingsmechanisme 
Bewegingsmecha-
nisme aanwezig 

ja: 
nee: 

5 p. 
0 p. 

Ja 
 

5 punten  

Bewegingsmecha-
nisme  met 90-95o 
hoek 

ja: 
nee: 

1 p.  
0 p. 

Ja 1 punt 
 

Zwenkwielen 
Eisen aan zwenkwie-
len 

ja: 
nee: 

2 p. 
0 p. 

Ja 2 punten 
 

 
 


