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‘De mens is de maat voor alle dingen’ is een 2500 jaar oude uitspraak van de Griekse 
wijsgeer Protagoras. Niet alleen onze behoeften en wensen vormen de maatstaven 
voor het ontwerpen van onderdelen van onze leefomgeving, maar juist ook onze 
mogelijkheden van zien, voelen, reiken, lopen, tillen en duwen. Om ergonomie door 
te kunnen voeren in de producten van Well-Fair, houdt men rekening met de diverse 
aspecten van het menselijk lichaam. Door de hoeveelheid aanwezige vakkennis kan 
een maatproduct worden geleverd.

De mens is de maat

Ergonomie:

Ergonomie tracht op basis van kennis omtrent de 

anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken 

van de mens, om producten, technische systemen, taken en 

functies zodanig te ontwerpen dat de veiligheid, gezondheid 

en het welzijn van de mens gewaarborgd is en doelmatig 

functioneren wordt bevorderd.

Deze definitie wordt gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Ergonomie.

 ell-Fair is maatwerkspecialist 

op het gebied van zit- en 

slaapcomfort. In de thuissituatie worden 

bepaalde lichaamsmaten gemeten en 

eventuele aandoeningen, beperkingen en 

wensen in kaart gebracht. Well-Fair is er 

voor iedereen die het allerbeste voor zijn 

gezondheid wil. 

De mens is hierin het uitgangspunt. Niet 

iedereen is hetzelfde gebouwd en daarom 

is maatvoering erg belangrijk om bij elk 

individu overal de juiste ondersteuning 

te krijgen. Zo kunnen klachten worden 

voorkomen, denk aan gewrichtspijnen, 

rug- en nekklachten, hoofdpijn, moeilijk 

opstaan en slecht lopen, koude handen en 

voeten, snel vermoeid zijn, kortademigheid, 

slaapproblemen. Sommige problemen kun-

nen aangeboren zijn of door ziekte zijn 

ontstaan, maar veel problemen zijn het 

gevolg van een slechte houding. Maatwerk 

voorkomt klachten en bevordert de 

gezondheid!
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De mens heeft een skelet dat door banden 

stevig bij elkaar wordt gehouden. Daar omheen 

zit het spierstelsel, dat wordt aangestuurd 

door zenuwen en gevoed door een stelsel van 

bloedvaten. Hierdoor is het mogelijk dat wij 

allerlei bewegingen maken en een bepaalde 

houding kunnen aannemen. De wervelkolom 

vervult daarbij een belangrijke rol. Opvallend 

is dat deze van nature S-vormig gebouwd 

is. Ook andere gewrichten hebben een 

eigen, natuurlijke ruststand. Wordt een 

bepaalde beweging uitgevoerd of een houding 

aangenomen (staan, zitten, liggen, bukken) 

dan zal de stand van de diverse gewrichten 

veranderen, trekken spieren samen en wordt 

de spanning van banden om de gewrichten 

gewijzigd. Het kan zijn dat de belasting 

onnodig groot wordt. Pijn- en stijfheidklachten 

kunnen ontstaan en op den duur zelfs slijtage. 

Het is raadzaam om de wervelkolom zo recht 

mogelijk te houden als men bukt en daarbij 

door de knieën te gaan, zodat de S-vorm niet in 

een belastende C verandert. Heupen en knieën 

zijn daar immers veel beter op gebouwd. 

Gaat men zitten, dan zal de rug zonder een 

rugleuning doorbuigen (naar een C) en 

de schouders vallen naar voren, waardoor 

het gewicht van de armen meer naar voren 

komt. Een grote belasting voor de rug en nek, de 

borstkas (met als gevolg minder vrij ademen) en 

de schouders. Een relaxfauteuil van Well-Fair 

zorgt ervoor dat de stand van gewrichten 

zoveel mogelijk neutraal wordt gehouden op 

een ontspannen manier. 

De maatspecialist van Well-Fair zoekt de 

beste oplossingen voor elke klacht. Zijn 

advies met betrekking tot de lumbale 

steun (in de onderrug), de armleggers en de 

neksteun, is altijd passend bij individuele 

gezondheidswensen. Armleuningen op de 

juiste breedte en hoogte zorgen ervoor dat 

nek, rug en schouders niet extra belast worden. 

Een juiste zittinghoogte en –diepte zorgen 

ervoor dat de druk op de benen gelijkmatig 

blijft en de bloeddoorstroming optimaal. Dit 

voorkomt klachten als koude handen, koude, 

dikke voeten en tintelingen ten gevolge van 

zenuwafknelling. Huisartsen adviseren om 

’s avonds de benen zoveel mogelijk omhoog 

te leggen, ter voorkoming van dikke enkels, 

spataderen en trombosebenen. Daarom 

hebben alle relaxfauteuils van Well-Fair een 

voetensteun, zodat bij iedere gemoedstoestand 

(lezen, tv-kijken, slapen) de ondersteuning 

optimaal is.

Gebruikt men een Well-Fair relaxfauteuil, dan 

wordt de belasting op alle fronten verminderd. 

Dit is en voelt beter.

Anatomie en 
gezondheid

Ergonomie

Neutrale S-vorm bij zitten.

Neutrale stand van de gewrichten. Rug in belastende C-vorm.

Optimale ondersteuning bij iedere gemoedstoestand.
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Belasting van de rug bij opstaan.

‘Goed’ zitten ‘Fout’ zitten
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  1. juiste zittinghoogte
  2. juiste zittingdiepte
  3. juiste armleuninghoogte
  4. juiste rugleuninghoogte
  5. juiste zittingbreedte
  6. juiste zithoek
  7. juiste zithardheid
  8. juiste voetsteunlengte
  9. hoogte lumbale ondersteuning
10. diepte lumbale ondersteuning
11. hoogte nekondersteuning
12. diepte nekondersteuning

van Well-Fair komt langs met de speciale 
inmeetauto, waarin deze stoel bevestigd is. 

Naast ergonomisch verantwoord zitten, 
heeft Well-Fair oog voor vormgeving 
en service. Juist maatwerk biedt de 
mogelijkheid tot het kiezen van materialen 
en stoffering passend in het eigen interieur. 
De mogelijkheden voor het aankleden van 
een fauteuil zijn oneindig. De inmeter 
van Well-Fair heeft in de comfortabele 
en warme inmeetauto, de gehele collectie 
relaxfauteuils tentoongesteld. In alle 
rust wordt als uitgangspunt een favoriet 
model gekozen uit de uitgebreide collectie 
van klassieke, moderne, tijdloze en 
compacte fauteuils. Deze wordt vervolgens 
in de woonkamer gebracht en in de 
ontspannen thuissituatie worden keuzes 
gemaakt met betrekking tot bekleding 

De 12 meetpunten van Well-Fair
In de ergonomie spelen de eigenschappen 
van de uitersten in een doelgroep een 
belangrijke rol. Wetenschappers kijken niet 
naar de gemiddelde mens. Ieder mens is 
uniek in zijn/haar ergonomische maten en 
behoeften. Een persoon kan bijvoorbeeld 
qua heupbreedte bij de gemiddelden zitten, 
maar qua lichaamslengte niet. Toch maken 
meubelfabrikanten vaak gebruik van deze 
correlatie (verband tussen twee variabelen). 
Well-Fair houdt in haar ontwerpen rekening 
met oudergevoelige variabelen, zoals de 
kracht om op te staan en balans te houden.
Produceer je als fabrikant buiten de 
gemiddelden, dan ben je comfortverhogend. 
Dit maakt Well-Fair uniek, want Well-Fair 
ontwerpt op basis van meting en levert geen 
serieproductie maar maatwerk. Dit maakt het 
verschil tussen ‘goed’ zitten en ‘fout’ zitten. 

Ergonomie op 
de millimeter

Op basis van jarenlange kennisvergaring 

heeft Well-Fair een unieke werkwijze 

ontwikkeld. Professor Molenbroek van 

de Technische Universiteit Delft heeft 

aan de hand van een specifi ek programma 

van eisen, in samenwerking met Well-Fair 

een unieke inmeetstoel ontworpen. Met 

behulp van deze inmeetstoel kunnen de 

ergonomische maten worden bepaald. De 

ergonomische maten zijn ter bepaling 

van zittinghoogte, -breedte en -diepte, 

hoogte en diepte lumbale ondersteuning, 

hoogte en diepte nekondersteuning, hoogte 

rugleuning en armsteunen, lengte voetsteun 

en zithardheid. Aansluitend worden 

persoonlijke comfortwensen bepaald 

met behulp van foam in verschillende 

densiteiten.

Voor de techniek overlegt Well-Fair 

regelmatig met wetenschappers en medici. 

Op het gebied van zitcomfort zijn inmiddels 

12 meetpunten geformuleerd. Deze worden 

met behulp van de inmeetstoel, bij de mensen 

thuis in kaart gebracht. De maatspecialist 

en kleur. Persoonlijke comfortwensen, 
gecombineerd met een topkwaliteit foam 
die de doorbloeding optimaal houdt, maakt 
de fauteuil van Well-Fair met recht tot 
relaxfauteuil.

De inmeetstoel van Well-Fair

Professor Molenbroek van de TU Delft.
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Ook als het gaat om slaapcomfort en 
een juiste lighouding, is ergonomie zeer 
belangrijk. Tijdens liggen is men passief, 
doordat de spieren ontspannen zijn. De 
uitgangspositie van de slaaphouding moet 
goed zijn, want pas als het pijnlijk en erg 
oncomfortabel aanvoelt wordt men wakker, 
maar dan is het eigenlijk al te laat (denk 
aan rug-nekpijn, tintelingen). De minst 

belastende houding is op de rug liggen. 

De nekholte daarbij opgevuld door een 

goed passend kussen. De slaapsystemen 

van Well-Fair bestaan uit vier belangrijke 

componenten: boxspring, matras, topper 

en therapeutisch bedmateriaal. De 

boxspring en matras zijn beide afgestemd 

op menselijke maten. De inmeter van 

Well-Fair meet een aantal belangrijke 

punten, zoals gewicht, lengte, taille-, 

heup- en schouderomvang. Op basis 

van de body mass index (bmi=lengte/

gewicht²), gecombineerd met deze optische 

lichaamskenmerken, wordt de optimale 

ondersteuning bepaald per lichaamsdeel. 
De boxspring en matras moeten de juiste 

ondersteuning geven op diverse plekken 
(zoals schouders, borstkas en bekken) 
om er uiteindelijk voor te zorgen dat de 
wervelkolom recht op de matras ligt. 
De verschillende veerdensiteiten van de 

Optimale 
ontspanning

5 zones: 

ondersteunend slaapcomfort met matras.

boxspring en de matras geven onafhankelijk 
van elkaar een goede balans en optimale 
ergonomische ondersteuning. De unieke veren 
zijn in het midden met elkaar verbonden, 
maar kunnen vrij van elkaar bewegen. 

7 zones: 

ondersteunend slaapcomfort met taillematras.
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De boxspring heeft drie comfortzones. Een 
matras kent vijf of zeven comfortzones. 
Afhankelijk van de lichaamsbouw (en 
maten) worden de zones in de lengte 
verdeeld en wordt de positie van de 
veren bepaald. Het samenspel van deze 
materialen, afgestemd op persoonlijke 
maten, maakt het Well-Fair slaapsysteem 
uniek. Bovendien zijn de losse 
componenten praktisch in gebruik. De 
matrassen zijn makkelijk hanteerbaar door 
middel van handvatten en de boxsprings 
zijn moeiteloos te verplaatsen, zeker met 
behulp van optionele wieltjes plus rem. 
Men hoeft niet te bukken of zwaar te tillen 
en dit is prettig bij het schoonmaken van de 
slaapkamer. Voor mensen die moeilijk in 
en uit bed kunnen komen is een hoog bed 
aan te bevelen. De inmeter van Well-Fair 
bepaalt ter plaatse de juiste instaphoogte 
van ieder individueel slaapsysteem.

De topper van Well-Fair is de perfecte 
voltooiing van het slaapsysteem. 
Deze is gemaakt van visco-elastisch 
traagschuim en past zich aan aan de 
lichaamstemperatuur. Het product is in 
eigen huis ontwikkeld en biedt een enorme 
drukverlagende werking gedurende de 
gehele nacht, voor zowel de spieren en 
gewrichten als de bloedvaten. Dit is ideaal 
voor mensen met pijnlijke klachten aan 
bijvoorbeeld de schouders, heup en knieën. 
Een gelijkmatige drukverdeling zorgt er 
bovendien voor dat het been iets naar 
boven komt te liggen. Een iets verhoogde 
beenligging wordt door artsen aangeraden 
en kan doorbloedingproblemen, zoals koude 
voeten, krampen, spataderen en onrustige 
benen, verminderen. Tenslotte zorgt de 
perfecte drukverdeling van de topper ervoor 
dat het lichaam minder zal draaien, wat 
resulteert in een betere nachtrust.

Tijdens de nachtrust wordt de pomp-
werking van het hart minder, waardoor het 
lichaam kan afkoelen. Het is belangrijk 
dat het lichaam is toegedekt door goed 
nivellerend, therapeutisch bedmateriaal. 
Het vochtverlies tijdens de nacht leidt (bij 
niet-nivellerende producten) tot vochtige 
warmte, waardoor reumatische pijnen, 
koude voeten en krampen verergeren. De 
Well-Fair topperhoes van merinowol, in 
combinatie met de therapeutische deken 
en het kussen, zorgt voor een constante 
temperatuur en maximale geleiding. 
Het geeft droge warmte waardoor men 
comfortabel doorslaapt. 

Om tot een perfect slaapsysteem met 
optimaal resultaat te komen, biedt Well-Fair 
ook de unieke service van een bezoek 
aan huis. Tijdens het bezoek wordt een 
passende oplossing gerealiseerd wat 
betreft maatvoering in de betreffende 
slaapkamer. Tot slot is er de smaakvolle 
afstemming van bedhoofd, voetpaneel 
en andere accessoires op de eigen stijl en 
voorkeur van kleuren en stoffen.

Well-Fair werkt ergonomisch verantwoord 
en levert dus meer dan uniek maatwerk. 
Welzijn en comfort komen samen in een 

superieur eindresultaat. En zowel als 
het gaat om zitcomfort als slaapcomfort 
resulteert maatwerk en menswerk in 
optimale ontspanning en een goede 
gezondheid!

Met speciale dank aan:

Ingrid van der Krol, fysiotherapeut, Van der 

Krol Ergonomics, Apeldoorn.

Professor J.F.M. Molenbroek, Technische 

Universiteit Delft.
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