
Langdurig zitten is het nieuwe arbeidsrisico



ARBEIDSRISICO

Is langdurig zitten hiermee een nieuw arbeidsrisico? Ik 

denk van wel. In een kennisland als Nederland waar we 

veel tijd zittend doorbrengen, zowel op als van en naar het 

werk, en ook in de vrije tijd graag en lang zitten, mogen 

we wel van een risico spreken. Nederland scoort in een 

onderzoek in 32 Europese landen hoog en bevindt zich in 

de top 3 als het gaat om langdurig zitten. Helaas zien de 

meeste werkgevers dit risico (nog) niet. Vroegtijdig overlij-

den of een grotere kans op diabetes is nog een beetje ‘ver 

van mijn bed show’ zolang het nog niet op de werkplek 

plaatsvindt en als het al gebeurt is de link met langdurig 

zitten moeilijk te leggen.

PRODUCTIVITEIT

Er is echter nog een onderbelichte factor (risico) die minder 

in de aandacht staat en waar werkgevers wél direct hinder 

van ondervinden: Productiviteitsverlies. Door langdurig zit-

ten vertraagt de bloedsomloop. Er gaat minder zuurstofrijk 

bloed naar de hersenen en ook minder brandstof (gluco-

se). Onze hersenen zijn verantwoordelijk voor 25% van ons 

energieverbruik, hebben zuurstof nodig voor de verbran-

ding van glucose en kunnen geen glucose opslaan. Een 

vertraagde bloedsomloop door langdurig zitten betekent 

dus ook een lagere hersenactiviteit.

DOEL VAN EEN KANTOOR

Het zijn in onze kennismaatschappij de hersenen die de 

productie leveren van een modern kantoor.De output 

wordt bepaald door de mensen die hier werken en de mid-

delen die ze tot hun beschikking hebben. Wat betekent 

In Nederland zitten 3,4 miljoen werknemers meer dan 4 uur per dag op het werk. Gemiddeld 

brengt de Nederlandse werknemer 7 uur op een werkdag zitten door, als je ook woon-werk-

verkeer en vrije tijd meeneemt in de berekening. In de IT, zakelijke dienstverlening, transport, 

bank- en verzekeringswezen en de overheid is het zelfs nog meer. Lang zitten is een risico-

factor voor vroegtijdig overlijden en wordt geassocieerd met een verhoogd risico op type 

2 diabetes en hart- en vaatziekten en er zijn aanwijzingen dat lang zitten ook de kans op 

depressie, sommige vormen van kanker en klachten aan het bewegingsapparaat verhoogt 

(bron: TNO, sedentair gedrag en gezondheid).
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dit voor de productiviteit van een kennisorganisatie waar 

het belangrijkste kapitaal (human capital) in een omgeving 

werkt die contra-productief is ingericht? Is het doel van 

een modern kantoor om zoveel mogelijk mensen te huis-

vesten, of is het doel van een modern kantoor om met de 

beschikbare middelen en mensen een optimaal product te 

leveren? U mag het zeggen. In het onderstaande plaatje 

ziet u links de hersenactiviteit van een kantoorwerker na 

langdurig zitten en rechts na een wandeling van 20 minu-

ten. Wie heeft u liever in uw team?

REDUCTIE LANGDURIG ZITTEN

Het loont om langdurig zitten tegen te gaan en de zit-tijd 

te reduceren. Maar dat gaat niet vanzelf. De wederkerige 

invloed van omgeving, sterkhouders en gedrag van mede-

werkers dient te worden doorbroken. Dat vraagt om visie 

binnen directie en HR-afdelingen, maar ook commitment 

vanuit de medewerkers. Daar is informatievoorziening, 



training van management en coaching van individuele me-

dewerkers voor nodig. Een cultuuromslag dus. Maar wel 

een die gelijk rendement op zal leveren. Niet alleen in pro-

ductiviteit, maar ook reductie arbeidsverzuim en verhoging 

kwaliteit van leven. Wat voor soort bedrijf wil je zijn? Be-

hoor je bij de koplopers die deze beperkende voorwaarden 

herkennen en een gezondere en productievere werkplek 

creëren? Of denk je dat het zo’n vaart niet zal lopen en 

laat je de concurrentie je links en rechts inhalen? En wat 

belangrijker is: Een actieve leefstijl met veel sporten kan de 

negatieve gevolgen van langdurig zitten niet volledig be-

perken. Er is dus meer nodig dan alleen het aanbieden van 

sportactiviteiten op de werkplek.

LAAT HET ERVAREN

De meest effectieve methode is de voordelen van dyna-

misch werken zelf te ervaren. Begin klein met een groep 

‘early adaptors’. Deel hun ervaringen, meet het zit-gedrag 

en energieverbruik en laat hen delen met anderen wat dy-

namisch werken hen persoonlijk brengt. Een paar kilootjes 

gewichtsverlies? Meer energie als je ‘s avonds thuiskomt? 

Minder neiging om snacks te kopen om 4 uur? De effec-

ten zijn divers, meetbaar en heel tastbaar. En beoordeel 

als werkgever hoe deze groep presteert in vergelijking met 

andere teams, en nog belangrijker, hoe ze in hun vel zitten. 

Gewoon, door goed te luisteren en te observeren.



De zitziekte: 
4 manieren waarop zitten ons 

ongelukkig maakt

Zitten is niet alleen slecht en zelfs dodelijk voor je lichaam, 

het is een aanslag op je psyche. Beter gezegd: zitten 

maakt je dood-ongelukkig. Dit fenomeen wordt ook wel 

de ‘zitziekte’ genoemd. Een ware aandoening, met ziek-

tebeeld, symptomen en een razendsnelle verspreiding in 

onze Westerse zit-cultuur.

DE ZITZIEKTE

Je zit met gemak zo’n 8 tot 11 uur per dag. Eerst van 9 tot 

5 op kantoor in je bureaustoel, dan thuis – om zes uur aan 

tafel en daarna lekker op de bank tot je naar bed gaat.

Zit je nu bijvoorbeeld? Grote kans. Let eens op je houding. 

Heb je je benen over elkaar gekruist? Je nek een beetje 

naar voren gebogen om de letters op het scherm goed te 

kunnen zien en je rug iets gebogen? Grote kans.

HOE ZITTEN JE ONGELUKKIG MAAKT

Zit je goed? Zet je dan schrap voor de 4 manieren waarop 

zitten je ongelukkig maakt:

1. Een slechte doorbloeding is slecht voor je brein

Je gebrekkige doorbloeding is de eerste reden waarom 

zitten je ongelukkig maakt. Je brein is namelijk afhankelijk 

van een goede bloedtoevoer en glucosestofwisseling, die 

hapert wanneer je zit. Als je in elkaar gedoken zit, zoals op 

het plaatje recht, krijg je ook nog eens te weinig zuurstof 

binnen doordat je longen zich niet volledig kunnen uitzet-

ten. Bij een gebrek aan zuurstof, bloed en/of glucose valt 

je brein in slaap. Je voelt je suf, kan niet helder denken 

De ‘zitziekte’ is een fenomeen dat sterk in opkomst is onder kantoorwerkers. Niet alleen op 

ons werk zitten we, thuis gaan we vrolijk verder. Dit heeft niet alleen vervelende gevolgen voor 

ons lijf, maar ook voor ons mentale welzijn – zo is nu gebleken. Dit zijn de 4 manieren waarop 

zitten ons ongelukkig maakt. En als bonus: hét medicijn tegen de zitziekte.

en oplossingsgericht of creatief werken is er al helemaal 

niet bij. Om die aanslag op je brein en je productiviteit te 

minimaliseren ga je zo recht mogelijk zitten, zoals je zojuist 

beloofd hebt te doen.

 



2. Stress-niveau stijgt zittenderwijs

Dit onderzoek dat in Australië onder ruim 3300 ambtena-

ren werd uitgevoerd, toont aan dat lang zitten hogere ni-

veau’s van psychologische stress veroorzaakt.

Diegenen die langer dan 6 uur zaten op een gemiddelde 

werkdag hadden matige tot hoge stress-niveau’s volgens 

een stress-test. De ambtenaren die minder dan 3 uur ach-

tereen zaten tijdens hun werk scoorden beduidend lager 

op de stress-test.

Opvallend detail: de resultaten bij beide partijen waren on-

afhankelijk van de tijd die ze buiten hun werk aan sport en 

activiteiten besteedden.

3. Gebrek aan emotioneel en 
sociaal contact maakt ongelukkig

Of je nu op kantoor zit en je staart naar je computerscherm 

of je zit thuis op de bank naar je tv-, tablet- of smartpho-

nescherm te turen: je bent niet erg sociaal bezig. En van 

die serie of hersenloze tv-show word je ook nog eens niet 

bepaald intellectueel uitgedaagd.

Als kuddedieren hebben wij mensen van nature behoefte 

aan emotioneel en sociaal contact. Het maakt ons geluk-

kig. Een gebrek aan menselijk contact maakt ons omge-

keerd evenredig ongelukkig.

Vervang die tv-avond daarom eens met een bezoekje aan 

een vriend. En loop op kantoor tussendoor naar de kantine 

of het koffi e-apparaat en klets wat met je collega’s. Goed 

tegen zitten, goed voor je mentale gezondheid en je maakt 

ook nog eens vrienden. Niks mis mee!

4. Veel zitten & weinig bewegen 
veroorzaakt depressie

Uit dit grootschalig gezondheidsonderzoek naar de effec-

ten van zitten in je vrije tijd is gebleken dat mannen en 

vrouwen die in hun vrije tijd veel tv keken, achter hun pc 

zaten, onderweg waren of zelfs zaten tijdens sociale activi-

teiten hadden een beduidend lagere mentale gezondheid 

en daardoor een grotere kans op depressie. Oftewel: ze 

waren ongelukkiger.

Volgens dit onderzoek onder bijna 9000 dames van mid-

delbare leeftijd hebben vrouwen die zo’n 7 uur per dag zit-

ten en weinig sporten 3 keer zoveel kans op een depressie 

ten opzichte van vrouwen die minder dan 4 uur per dag 

zitten en die wel met enige regelmaat hun renschoenen 

aantrekken of de sportschool bezoeken.

Het is dus niet alleen van belang dat je je zit-tijd minimali-

seert op je werk én thuis, maar dat je daarnaast ook regel-

matig fysiek actief bent. Dat kan in de sportschool, maar 

je kunt ook met de fi ets naar je werk gaan of een rondje 

stofzuigen.

“Geeuw... ik ben  
  zo moe”

Nee, het is gewoon het 
gebrek aan zuurstof in je hersenen



De zitziekte is je langzaam 
aan het vermoorden! 

VAN ZITTEN GA JE DOOD

Veel van ons kunnen er helaas weinig aan doen: we heb-

ben nu eenmaal een baan op kantoor, achter de compu-

ter. Als mogelijke oplossingen noemden we eerder al het 

fi etsbureau en de ‘treadmill desk’. Zijn dit voorbeelden van 

de zoveelste hype, of is zitten echt zo gevaarlijk voor je 

lichaam?

De infographic op de pagina hierlangs, lijkt helaas het 

tweede aan te tonen. Zitten is slecht voor je bloedsomloop 

en cholesterol, en wordt genoemd als risicofactor in veel 

van de meest voorkomende doodsoorzaken.

Check hoe je Amerikaanse collega’s ervoor staan, ga bij 

jezelf te rade en kom in beweging!

Hoe meer je zit, hoe korter je leeft. Beweeg jij wel genoeg op een dag?

De laatste jaren overlijden wereldwijd ongeveer 5,3 miljoen mensen per jaar aan de gevolgen 

van inactiviteit. Dat is bijna één op tien. De bewijzen voor deze sluipende zitziekte stapelen 

zich op. ‘Voor mensen die de hele dag zitten, is het risico op een hartaanval even groot als 

voor mensen die roken’, zegt cardiologe Martha Grogan zelfs.
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