
SAM vindt het belangrijk dat je fit blijft. Dat je in beweging bent.
Maar ook dat je je goed voelt in je lijf. SAM snapt dat dat nu lastig is. We werken

veel thuis, hoeven bijna de deur niet meer uit. Maar juist nu is fit zijn extra belangrijk! 
Daarom geeft SAM tips. Hoe je goed achter je pc of laptop zit. En hoe je, ook nu,

in beweging blijft. Of je nu thuis werkt, of doorwerkt op de zaak.

houdt je fit

Als je vooral achter een computer werkt, zit je 
voor je het door hebt bijna de hele dag. Niet heel 
gezond. Je lichaam komt dan beweging te kort. 
Zeker met thuiswerken ligt een verkeerde hou-
ding op de loer. SAM vindt het belangrijk dat je 
een goede houding aanneemt, zodat je gezond-
heidsklachten voorkomt.

•  Zit rechtop, met je onderrug tegen de rug-
leuning van je stoel en je voeten plat op de 
grond of op een voetensteun.

•  Je onderarm en bovenarm moeten een hoek 
van 90 graden maken, waarbij je onderarmen 
losjes steunen op de armsteunen van je bu-
reaustoel of je bureau. 

•  Voor een betere werkhouding met je laptop 
kun je gebruik maken van een extern toet-
senbord en/of muis.

•  Kijk recht vooruit en zorg dat de bovenkant 
van je beeldscherm op ooghoogte staat, met 
het scherm op een afstand van 50 tot 70 cm. 
Met een laptop kun je gebruik maken van een 
extern beeldscherm of een laptopsteun om 
de juiste kijkhoogte te bereiken.

•   Geen goede bureaustoel of een extern beeld-
scherm? Veel organisaties bieden de optie 
om dit te lenen van kantoor. Check bij de HR 
afdeling of dit ook bij jouw organisatie kan!

SAM vindt het belangrijk dat je beweegt. Nu 
meer dan ooit. Door te bewegen blijf je gezond 
en versterkt je weerstand. SAM snapt dat je nu 
niet naar de sportschool toe kan, maar gelukkig 
is er ook genoeg thuis te doen.

•  SAM is gek op wandelen. Het verbetert je 
energie en productiviteit. Het helpt onthaas-
ten en verbetert je creativiteit. Kortom, een 
dagelijkse wandeling is hartstikke goed voor 
je. En je kunt het altijd en overal doen. Wan-
del tijdens een telefonisch gesprek met een 
collega. Of start een wandelcompetitie in de 
Ommetje App. Zo kun je toch nog wandelen 
met collega’s, vrienden of familie.

•  SAM sport graag buiten. Even een frisse neus 
halen kan op allerlei manieren. Zo gaat SAM 
graag hardlopen of een rondje fietsen. Loop 
bijvoorbeeld een rondje hard door je woon-
plaats, of zoek een mooie fietsroute op in de 
buurt. 

•  SAM sport online. Het internet staat vol met 
leuke workouts voor thuis. Voor ieder wat 
wils. YouTube staat er vol mee. Maar ook de 
plaatselijke sportscholen bieden tegenwoor-
dig veel online workouts aan. Zo kun je nog 
steeds meedoen met je favoriete sportles, 
maar dan vanuit huis.
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