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Gebruikershandleiding pauzesoftware Workrave 

1 Workrave activeren 

1) Voordat u het programma Workrave kan gebruiken, dient u dit te activeren. 
Hiervoor opent u het "Startmenu", links onderaan in de taakbalk. 

Tip: U kan hiervoor ook een sneltoets gebruiken. Druk op de knop met het 

Windows-logo �. 

 

2) Vervolgens klikt u op "Alle programma’s" of "Programma’s" (afhankelijk van het 
Startmenu waarover u beschikt). 

 

3) Klik dan op “Workrave”. De pauzesoftware is nu geactiveerd. 

 

 
 
 
 

! Let op: Indien u wenst dat Workrave dagelijks automatisch opstart bij het 
opstarten van uw computer, dient u bij 'Voorkeuren' het vakje 'Start 
Workrave wanneer Windows start' aan te vinken. Meer informatie 
kan u vinden op pagina 7 bij 'Gebruiksersinterface' - 'algemeen'. 

 
 

4) Er verschijnt een venster, waarop 3 items getoond worden: 

▪ de resterende tijd tot de volgende micropauze; 

▪ de resterende tijd tot de volgende rustpauze; 

▪ de termijn waarbinnen u de computer-
werkzaamheden voor die dag best afsluit. 
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2 Instellingen aanpassen 

1) Om de instellingen van Workrave te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop 
op het icoontje van Workrave in de taakbalk rechts onderaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Er verschijnt een keuzemenu. 

 

 

3) Als u klikt op 'Voorkeuren', kan u de pauze-instellingen en de maximale 
computertijd per dag aanpassen. 

▪ Micropauze 

- Een micropauze is een korte onderbreking (enkele seconden) van het 
werk. Gebruik deze pauze om even te ontspannen. Hierbij is het 
belangrijk om uw handen niet op de muis of het toetsenbord te laten 
liggen en weg te kijken van het scherm. 
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- Standaard wordt in Workrave om de 3 minuten een micropauze van 30 

seconden voorgesteld. Deze tijden kan u zelf aanpassen aan uw 
behoefte, respectievelijk bij 'Werktijd' en 'Pauze tijdsduur'. 

Tip:  Het is aanbevolen om minstens elke 20 minuten een micropauze 
van 30 seconden te nemen. Indien u klachten heeft, is het 
aangeraden om vaker een micropauze in te lassen. 

- U kan Workrave zo instellen dat u een micropauze kan uitstellen 
(‘postpone’) of overslaan (‘skip’). Vink hiervoor het vakje bij 'Toon 
uitstellen en overslaan' aan. 
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Indien u een pauze uitstelt, biedt Workrave deze later opnieuw aan, op 
basis van de door u ingestelde 'Uitsteltijd'. 

Tip:  Om een pauze uit te stellen of over te slaan, kan u sneltoetsen 
gebruiken, nl. Alt + P voor uitstellen en Alt + S voor overslaan. 

- Indien u wenst dat de pauze vooraf wordt aangekondigd, vinkt u het 
vakje 'Vraag alvorens te pauzeren' aan. Workrave waarschuwt u dan 30 
seconden op voorhand dat er een micropauze aankomt. 

 

Als u tijdens deze aankondiging blijft doorwerken, wordt de pauze 
automatisch uitgesteld (de aankondiging verdwijnt na 30 seconden). 

U kan ook het 'Maximaal aantal verzoeken' tot pauze wijzigen. Indien dit 
bijvoorbeeld op '3' staat ingesteld, zal de micropauze niet meer 
aangeboden worden als u de aankondiging drie keer genegeerd heeft. 

 

▪ Rustpauze 

- Een rustpauze is een langere pauze (enkele minuten), waarbij het 
beeldschermwerk onderbroken wordt. Het is aangeraden om tijdens 
deze pauze even recht te staan en te bewegen (rondwandelen of 
bewegingsoefeningen uitvoeren). 
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- Standaard wordt in Workrave om de 45 minuten een rustpauze van 10 
minuten voorgesteld. Deze tijden kan u zelf aanpassen aan uw 
behoefte, respectievelijk bij 'Werktijd' en 'Pauze tijdsduur'. 

Tip:  Het is aangeraden om minstens elk uur 5 minuten te pauzeren. 

- U kan Workrave zo instellen dat u een rustpauze kan uitstellen 
(‘postpone’) of overslaan (‘skip’). Vink hiervoor het vakje bij 'Toon 
uitstellen en overslaan' aan. 

Indien u een pauze uitstelt, biedt Workrave deze later opnieuw aan, op 
basis van de door u ingestelde 'Uitsteltijd'. 

Tip:  Om een pauze uit te stellen of over te slaan, kan u sneltoetsen 
gebruiken, nl. Alt + P voor uitstellen en Alt + S voor overslaan. 

- Indien u wenst dat de pauze vooraf wordt aangekondigd, vinkt u het 
vakje 'Vraag alvorens te pauzeren' aan. Workrave waarschuwt u dan 30 
seconden op voorhand dat er een rustpauze aankomt. 

 

Als u tijdens deze aankondiging blijft doorwerken, wordt de pauze 
automatisch uitgesteld (de aankondiging verdwijnt na 30 seconden). 

U kan ook het 'Maximaal aantal verzoeken' tot pauze wijzigen. Indien dit 
bijvoorbeeld op '3' staat ingesteld, zal de rustpauze niet meer 
aangeboden worden als u de aankondiging drie keer genegeerd heeft. 

- Tijdens een rustpauze krijgt u enkele oefeningen te zien, enerzijds 
bewegingsoefeningen om de spieren te ontspannen, anderzijds 
ontspanningsoefeningen voor de ogen. Standaard is dit ingesteld op 3 
oefeningen per pauze. Ook deze instelling kan u wijzigen, namelijk bij 
'Aantal oefeningen'. 

 



  6/11 

- U kan uw computer ook vergrendelen tijdens een rustpauze. Klik 
hiervoor op de knop ‘Lock’ als de rustpauze wordt aangeboden. 

Tip:  Om uw computer te vergrendelen tijdens een rustpauze, kan u een 
sneltoets gebruiken, nl. Alt + L. 

 

▪ Dagelijkse limiet 

- Standaard is de dagelijkse limiet ingesteld op 4 uur. Dit kan u zelf 
aanpassen aan uw behoefte, door de 'Werktijd' aan te passen. 

Tip:  Om klachten te voorkomen, is het aangeraden om het 
computergebruik te beperken tot 6 uur per dag (zowel op het werk 
als thuis). 

 

- Ook hier kan u de mogelijkheid tot 'Uitstellen' of 'Overslaan' aanvinken 
en de gewenste 'Uitsteltijd' instellen. 

- Indien gewenst zal Workrave vooraf aankondigen dat u de dagelijkse 
limiet bereikt heeft. Vink hiervoor het vakje 'Vraag alvorens te pauzeren' 
aan. 
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- Als u de dagelijkse limiet bereikt hebt, krijgt u volgend scherm te zien: 

 

U hebt dan de mogelijkheid om: 

a) de computer meteen volledig uit te schakelen; 

b) de computer te vergrendelen; 

c) de dagelijkse limiet over te slaan (het is aanbevolen dit niet te 
doen); 

d) de dagelijkse limiet’ uit te stellen, volgens de door u ingestelde 
uitsteltijd. 

 

 

4) Algemene instellingen van Workrave kan u wijzigen bij 'Gebruikersinterface'. 
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▪ Algemeen 

- Indien u wenst dat Workrave dagelijks automatisch opstart bij het 
opstarten van uw computer, dient u het vakje voor 'Start Workrave 
wanneer Windows start' aan te vinken. Het is aangeraden dit te doen, 
zodat u het programma niet elke dag handmatig moet opstarten. 

- Als u het vakje ‘Show system tray icon’ aanvinkt, wordt het Workrave-
icoon weergegeven rechts onderaan in de taakbalk. U kan dit best 
aanvinken zodat u gemakkelijk uw instellingen kan wijzigen. 

- Bij 'Blokkeer modus' heeft u de mogelijkheid om tijdens pauzes de 
invoer en/of het scherm te blokkeren: 

- Indien u kiest voor 'Geen blokkering' kan u tijdens pauzes gewoon 
verder werken. Deze optie is niet aangeraden. U opteert er dan beter 
voor om een pauze even uit te stellen. 

- Indien u kiest voor 'Blokkeer invoer', kan u het scherm nog zien, 
maar kan u het toetsenbord of de muis niet gebruiken. 

- Indien u kiest voor 'Blokkeer invoer en scherm', kan u niets invoeren 
en wordt het scherm blauw tijdens pauzes. U ziet enkel het venster 
van de pauze. 

 

▪ Geluiden 

- In het tabblad geluiden kan u kiezen om geluiden af te spelen bij het 
aankondigen van een pauze, begin van een pauze, einde van een 
oefening, … 
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▪ Statusvenster 

- U kan kiezen om het statusvenster (zie punt 4 op p. 1) al dan niet weer 
te geven, evenals de manier van weergave. 

- Bij 'Tijden' kan u kiezen wat wordt weergegeven in het statusvenster. 

- De minimale tijd tussen twee verschillende pauzes kan ingesteld worden 
bij 'Tijd tussen pauzewissel'. 
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3 Overige mogelijkheden 

Vanuit het keuzemenu (zie punt 2 op p. 2) zijn nog enkele opties mogelijk: 

1) Als u op 'Rustpauze' klikt, verschijnt deze pauze. Dit is handig als u even 
bewust pauzeert, terwijl het programma nog geen pauze aankondigt. De tijd tot 
de volgende pauze wordt hierdoor terug maximaal. Zo voorkomt u een 
pauzemelding meteen nadat u zelf gepauzeerd hebt. 

2) Door op 'Oefeningen' te klikken, kan u de oefeningen - die normaal tijdens een 
rustpauze verschijnen - oproepen. Het programma bevat in totaal 10 
verschillende oefeningen. 

3) Onder 'Statistieken' kan u voor elke dag, waarop u de computer gebruikt heeft, 
informatie over de pauzes (tabblad 'Pauzes') en het toetsenbord- en 
muisgebruik (tabblad 'Activiteit') bekijken. 

 

 

4) U kan ook de modus kiezen. Er zijn 3 opties: 

▪ Normaal: Dit is de standaardmodus voor normaal gebruik. 
Pauzeaankondigingen verschijnen volgens uw persoonlijke instellingen. 

▪ Uitgeschakeld: In deze modus zal het programma uw activiteit niet 
registreren. U kan deze modus inschakelen als een andere persoon uw 
computer gebruikt voor een korte tijd. Als iemand uw computer voor langere 
tijd gebruikt, kan u Workrave ook 'Afsluiten'. 

▪ Stil: De stille modus is gelijkaardig aan de normale modus. Workrave zal uw 
activiteit registreren. Als u een pauze nodig heeft, zal het programma dit 
aangeven in het statusvenster, maar er zal geen aankondigingsvenster 
verschijnen. Deze modus kan u gebruiken als u bijvoorbeeld aan iemand 
iets toont op uw computer. 
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5) ‘Lees modus’: 

▪ Als ’lees modus’ niet is aangevinkt, houdt Workrave rekening met uw 
natuurlijke pauzes door de klok stop te zetten tijdens inactiviteit (met andere 
woorden wanneer u het toetsenbord en de muis niet gebruikt). 

▪ Als u ’lees modus’ aanvinkt, lopen de tellers altijd door, ook als u het 
toetsenbord of de muis niet gebruikt. De achterliggende gedachte hierbij is 
dat u tijdens 'inactiviteit' tekst op het scherm aan het lezen bent en dus toch 
beeldschermwerk verricht. Enkel tijdens pauzes van Workrave (micropauze 
en rustpauze) stopt de klok met aftellen. 

Bijvoorbeeld: Als u hebt ingesteld dat u na 15 minuten een micropauze 
van 30 seconden wil, zal deze pauze elke 15 minuten verschijnen, 
ongeacht of u op de computer aan het werken bent of niet. 

De klok van de micropauze begint terug af te tellen vanaf het maximum na 
een rustpauze. De klok van de rustpauze begint pas terug na een activiteit 
op de pc (dus gebruik muis of toetsenbord). 

 

 

 

4 Meer informatie 

Voor meer informatie over het programma Workrave kan u terecht op 
www.workrave.org. 
 
Indien u vragen heeft, kan u de cel ergonomie van de GDPB contacteren via 
gdpb@bz.vlaanderen.be. 


