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Groot en klein zijn ‘rekbare’ begrippen

Ergonomie helpt autoverkoop
Eén blik op de verkoopstatistiek leert waar het vooral om draait: belastingvoordeel. Design 

en comfort hebben minder gewicht gekregen. Dat veroorzaakt zelfs gezondheidsproblemen, 

voor kilometervreters kan goedkoop duurkoop blijken. Ergonomiespecialisten adviseren dat 

autoverkopers daar meer aandacht aan moeten geven.

In de autowereld wordt veel aandacht besteed 
aan de ergonomie van voertuigen. Tenminste, dat 
maken we als regelmatig bezoeker van ontwik-
kelingsafdelingen op uit de geavanceerde instal-
laties en testmethodes om de zitruimte virtueel 
en in de praktijk te beoordelen. Bij die gelegenhe-
den noteren we dan trouw dat een auto-ontwerp 
bijvoorbeeld ‘P95’ scoort. Of voluit: percentile 95.
Die aanduiding schept de verwachting dat bijna 
iedereen er in past. Soms zelfs wel 97 procent 

van alle mensen. Klinkt indrukwekkend, maar alle 
specialisten die we over dat onderwerp spraken, 
bleken niet overmatig onder de indruk van de 
theorie. Het is een beetje zoals met de NEDC-
verbruikswaarden, zogezegd.
Ergonomisch en industrieel designspecialist Renate 
de Bruin heeft onder meer onderzoek gedaan ten 
tijde van de aanbesteding van dertienduizend 
politieauto’s. Passen de mannen en vrouwen daar 
goed in? In dit geval met als vrij bijzonder extra 

aandachtspunt de riem en het dienstpistool. 
Wanneer we haar over de claims van de diverse 
automerken spreken, meldt ze tamelijk gevat: 
“P95? Maar 95 procent van wat? Italianen? 
Aziaten? Of Nederlanders? Dat scheelt nogal”.

Grote Nederlanders
Volgens Johan Molenbroek – universitair hoofd-
docent toegepaste ergonomie van de TU Delft 
– is dat precies de reden waarom die vraag ook 

Het lijkt dat autofabrikanten alle aandacht hebben voor 
ergonomie. Waarom anders komen deuren zonder middenstijl, 
of andersom openslaande achterdeuren in zwang?
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in de showroom veel vaker zou moeten worden 
gesteld. Zelfs als je alleen naar Europa kijkt, zijn 
de verschillen namelijk enorm en ons land spant 
zowat de kroon als het om lengte gaat.
Nederlandse mannen en vrouwen zijn respec-
tievelijk drie en twee procent groter dan de 
doorsnee Europeaan. In een autointerieur, waar 
letterlijk om millimeters wordt gekibbeld tussen 
design, technici en marketing, is dat een wereld 
van verschil. Een paar centimeter zitruimte meer 
of minder betekent bijna dat een auto in een 
ander marktsegment uitkomt.
Inmiddels groeien ‘we’ in doorsnee niet meer, 
maar de Nederlander dijt in het afgelopen decen-
nium gemiddeld genomen wel steeds verder uit 
in diepte en breedte. Ook dat heeft zijn effecten 
op de ergonomie. Molenbroek: “Je kunt sowieso 
niet zomaar naar een simpele lengtemaat kijken. 
Het komt namelijk zelden voor dat de verhoudin-
gen van de lichaamsdelen gemiddeld zijn, dat 
hebben ook metingen uitgewezen die door onze 
studenten zijn uitgevoerd. Zo verschilt de verhou-
ding tussen de beenlengte en romp vrijwel altijd”.
Molenbroek illustreert dat met het voorbeeld van 
een man van 185 centimeter lang. Die is ongeveer 
‘modaal’ maar zou door een grote romplengte 
toch met zijn kruin tegen het autodak aan komen. 
Andersom zijn er ook veel mensen die juist relatief 
lange benen hebben. Ergonomen melden dat 
specifieke automerken meer beenruimte bieden, 
terwijl het bij andere juist krap is geregeld. Namen 
en rugnummers zijn daarover echter nauwelijks 
te vinden, terwijl je mag aannemen dat het 
probleem juist hier meer speelt dan elders in de 
wereld. En zeker als verkoopargument kan dienen.

ErgoDrive zitexperts
Kennelijk krijgt het onderwerp in de autowereld 
wel meer aandacht. Geavanceerde zitmeubels 
verwachtte je al in bepaalde luxe of sportieve 
automodellen, maar komen nu ook vaker in beeld 
bij volumemodellen.
De aftermarketstoelen zijn minder gangbaar 
geworden, nu zorgen automerken voor een 
af-fabriek geheel uitontwikkelde oplossing in het 
accessoiresboekje. Zo biedt Opel zogenaamde 
AGR-stoelen (goedgekeurd door Aktion Gesunder 
Rücken). Ze kosten niet eens veel meer.
Het aantal verstelmogelijkheden loopt dan op 
tot achttien. Ondermeer voor de lendensteun en 
zitlengte. Een optiepakket dat Vincent Groen van 
ErgoDrive met genoegen bekijkt. Hij houdt zich 
als ergonoom specifiek bezig met de combinatie 
van mens – bestuurder – en het zitmeubel met 
alles daaromheen. Zijn dagelijks werk onder-
streept dat het onderwerp bij de autokoper 
opmerkelijk weinig aandacht krijgt. Hij werkt met 
name voor arbodiensten en dat gaat dan veelal 
over chauffeurs die lichamelijke klachten hebben.

24 menselijke maten
Groen werkt net als de automobielontwerpers 
met een combinatie van meetapparatuur en 

softwareoplossingen. Een soort gekalibreerde 
‘robotarm’ legt alle mogelijk dimensies van cabine, 
stoel en bedieningselementen vast. Die worden 
vervolgens vertaald naar een 3D-afbeelding.
Voor Vincent Groen bestaat de mens in datzelfde 
3D-plaatje uit een 24-tal maten van lichaam en 
lichaamsdelen. Opmerkelijk detail is dat zelfs het 
begrip ‘lichaamslengte’ geen vaste waarde is. 
Naarmate we ouder worden, krimpen we enkele 
centimeters. Sterker nog: in de loop van de dag 
kan onze lengte met een tot anderhalve centime-
ter afnemen. Soms zoveel dat het merkbaar is aan 
de afstelling van je spiegels.
Groen: “Dat komt ondermeer omdat het kraak-
been van je rug een beetje wordt ingedrukt als je 
de hele dag zit. Het omgekeerde geldt ook, in bed 
word je gedurende de nacht ook weer een stukje 
groter. Honderd procent goed zitten bestaat met 
zoveel variabelen misschien niet, maar het is 
beslist de moeite waard om er naar te streven. En 
niet achteraf, want dat betekent veelal dat er al 

problemen zijn met bijvoorbeeld de rug. Met onze 
computersimulatie is vaak goed zichtbaar wat het 
probleem is”.
Bij ErgoDrive plaatst men bij de trends in het ont-
werp van nieuwe autogeneraties kanttekeningen. 
Denk aan de steeds betere stroomlijn van nieuwe 
automodellen. Een gering frontaal oppervlak met 
bijpassend laag dak gaat niet altijd samen met de 
juiste zithouding.

Bezint eer ge begint
“Een punt van aandacht dus, bij de koop van 
een auto. Dat geldt ook voor andere details. Het 
technisch ontwerp in het vooronder van een auto 
kan ten koste gaan van de ergonomie. Kijk maar 
eens hoe pedalen en stuur soms ver uit het mid-
den verschoven staan, of zelfs enigszins schuin. 
Of pedalen die hinderlijk dicht bij elkaar staan. Of 
een gaspedaal vlak naast de console.”
Het is volgens Groen een misverstand te denken 
dat een dure of grote auto de oplossing is. Zelf 

Niet alleen bij dure auto’s, of als universele ‘sportstoel’, maar 
ook in enkele Opel-modellen kun je multi-verstelbare gezond-
heidsstoelen bestellen

ErgoDrive zitexpert Vincent Groen komt heel wat rugproblemen 
bij autorijders tegen die het gevolg zijn van verkeerd zitten.

Meten is weten, ook bij de 
bepaling of zitmeubels en 
bedieningsorganen wel 
goed berekend zijn op de 
uiteenlopende menselijke 
maten.
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Ga er maar aan staan: de bovenbenen moeten goed op de zit-
ting liggen, maar weer niet bij de knieën afgeknepen worden. 
Terwijl je toch de pedalen volledig moet kunnen bedienen. 
Hoe ziet de ideale zitting er dan uit?

stapt de vrij grote ergonoom bijvoorbeeld in een 
Opel Corsa. Sommige heel betaalbare model-
len bieden volgens hem juist een uitstekende 
zitruimte. 
“Eén ding is zeker: het valt voor auto-ontwerpers 
ook niet mee. De bandbreedte aan menselijke 
afmetingen is enorm. Waar een man baat heeft 
bij een lange zitting worden de aderen in de knie-
holte van menige vrouw daardoor juist afgekneld. 
Wat kleinere vrouwen zitten met hun onderrug 
vaak ook niet tegen de lendensteun aan.”
Met name bestelauto’s blijken in de praktijk van 
de ergonoom met stip genoteerd als probleemge-
val. Het in ons land verplichte tussenschot dwingt 
veel rijders in een zithouding die bijna sméékt om 
rugproblemen.

Waar rij je?
Collega Renate de Bruin heeft bij haar adviezen 
over de politieauto’s geconstateerd dat je zelfs 
binnen die ene beroepsgroep gevarieerde eisen 
aan een auto zou moeten stellen. “Het is een heel 
ander verhaal of je dagelijks op de grote weg 
surveilleert, of in een grote stad actief bent. Al was 
het maar omdat je in de stad verkeersdrempels 
tegenkomt die je misschien met verhoogde snel-
heid moet nemen. Ook de vering is een aspect dat 
bij de keuze meetelt.”
Vincent Groen: “Bij de gewone autorijder kun je 
zeggen dat iemand die alleen korte stukken rijdt 
niet zo gauw op problemen zal stuiten. Hoewel 
bijvoorbeeld een moeizame bediening van de 
pedalen juist in de stad weer wèl erg vervelend 
is. Zit je elke dag meer dan vier uur in de auto? 
Dan is cruciaal om aandacht aan de ergonomie te 
besteden”.
Het is duidelijk dat de actuele trend in de autowe-
reld daar niet zo lekker bij aansluit. Juist zakelijke 
rijders kiezen met hun portemonnee, en hoewel 
er tegenwoordig diverse grotere auto’s in de 
14 procent categorie vallen, kun je er toch ook wel 
een paar aanwijzen waar men zónder die fiscale 
drijfveer niet zo gauw was ingestapt.
Nergens is het probleem zo groot als bij chauf-
feurs die echt veel op de weg zitten. Die melden 
zich zelfs opvallend vaak ziek daardoor. 
Volgens arbo- en verzuimspecialist Gert Grandia 
van Gezond Transport is het een vergeten kant 
van ‘gezond en veilig werken’ beleid. “Werkgevers 
zouden bij de keuze van een vervoermiddel 
moeten weten dat goedkoop duurkoop kan zijn. 
We hebben regelmatig te maken met chauffeurs 
die soms zelfs maanden thuiszitten met bijvoor-
beeld rugklachten. Wat denk je dat dát kost?”
Groen: “Als ik dan ga meten blijkt het met een 
betere autostoel of een wat aangepast tussen-
schot vaak op te lossen. Sterker nog: vaak is het 
ook een kwestie van het beter afstellen van de 
zithouding”.
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Afstellen stoel
Dit verhaal brengt ons bij de vraag hoe je de 
zithouding juist instelt.
Vincent Groen: “De afstand moet zodanig zijn 
dat je de pedalen comfortabel volledig kunt 
induwen. Ook de bovenbenen moeten worden 
ondersteund als je zit. De optimale heuphoek 
is ongeveer 95 graden. Maar mensen die last 
van hun rug hebben, kunnen de rugleuning 
nét iets meer achterover instellen voor een 
lagere druk op de wervelkolom”.
De zithoogte? Dat vraagt een middenweg 
tussen hoofdspeling, bediening en optimaal 
zicht naar buiten. Zowel kort voor de auto als 
op een hooggeplaatst verkeerslicht. “Probeer 
het zo te regelen dat je een meter of vier voor 
de auto op de weg kunt kijken – denk aan 
overstekende kinderen – en ook in een hoek 
van ongeveer 10 graden schuin omhoog vrij 
zicht hebt.”
Pak het stuurwiel dan in het midden beet. De 
armen moeten licht gebogen zijn en het zicht 
op de meters vrij. Speel anders met hoogte en 
afstand. Tot slot stel je de details van de stoel 
af. Zo zouden de ‘wangen’ net aan moeten 
zitten. Geen druk, wel zijdelingse steun. Iets 
dergelijks geldt voor de lendensteun. De 
welving in de rugleuning moet bij voorkeur ‘op 
de broekriem’ tegen de onderrug komen. Draai 
hem eerst stevig aan en ga vervolgens zo ver 
terug dat je hem nog nèt voelt.
Groen: “Bij rugpijn onderweg kun je de lenden-
steun even een minuut of tien ‘hard’ in de rug 
instellen om de pijn te verlagen. Niet te lang. 
Loop na pakweg twee uur rijden even een 
stukje om de doorbloeding van de gewrichten 
te verbeteren. Wel uitstappen dus. Als je al 
rugproblemen hebt zou je dat vaker kunnen 
doen. Om het uur bijvoorbeeld”.

Het is nogal een verschil, een klein vrouwtje of een uitgescho-
ten man. Volgens auto-ontwerpers zouden vormgeving en de 
grootte van verstelbereiken vaak zorgen dat toch meer dan 90 
tot 95 procent van alle mensen passend kan zitten.
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