
Muizen - Productoverzicht

We gebruiken de muis veel tijdens een werkdag, waardoor het het meest 

gebruikte invoerapparaat en accessoire op onze werkplek is. Voorkom onnodige 

belasting door het gebruik van een standaard muis, zoals naar binnen draaien, 

overstrekken en het opzij buigen van de pols. Gebruik een ergonomisch 

muismodel en voorkom deze onnodige ongemakken. Verder onderzoek toont 

aan dat het werken met een laptop sneller gaat als een externe muis wordt 

gebruikt in plaats van het geïntegreerde touchpad (Sommerich et al., 2002). 

Gebruik voortaan jouw energie voor meer prestaties en welzijn bij computerwerk!

www.bakkerelkhuizen.nl

Kan je niet beslissen welke ergonomische muis geschikt is voor jou? Met de volgende selectiecriteria 

vind je vast en zeker het juiste muismodel voor jou! 

• Ben je rechts- of linkshandig?

• Als je bijzonder grote of kleine handen hebt, moet je ook rekening houden met de afmetingen.

• Geef je de voorkeur aan een draadloze of bedrade versie?

• Welk design en/of welke vorm spreekt je aan?

• Is het voor jouw computerwerk nodig om voortdurend de aanwijzersnelheid (DPI) aan te passen 

(direct toegankelijke DPI-knop)?

• Wil je de knoppen zelf programmeren?

• Waar ervaar je lichamelijk ongemak bij het werken met de muis en zou je graag verlichting willen?

Hoe bepaal je jouw handgrootte: 
Meet van jouw pols tot het topje van jouw 
middelvinger en het breedste deel van jouw 
hand.

*Voor de Handshoe Mouse meet je van jouw 
pols tot het topje van jouw ringvinger.



www.bakkerelkhuizen.nl

Pronatie (palm naar beneden gericht) 

In de onderarm spreekt men van pronatie wanneer de handpalm vanuit de neutrale 

uitgangspositie naar beneden wordt gedraaid. Tijdens deze beweging verdraaien 

de ellepijp en het spaakbeen en de daaraan gehechte spieren in de onderarm, wat 

vaak leidt tot een hogere spierspanning. Bovendien raken pezen en ligamenten 

geïrriteerd en kunnen ontstoken raken. 

Extensie (hyperextensie van de pols) 

Door de normale hoogte van een standaardmuis wordt de pols hyperext naar 

achteren gebogen. Bovendien moet de gebruiker de vinger optillen om te klikken, 

wat de belasting van het hele gebied van de onderarm verhoogt. 

Ulnaire en radiale deviatie (polsen buigen zijwaarts) 

De meest voorkomende houding bij het gebruik van een standaard muis is de 

zogenaamde ulnar deviation. De hand is gebogen in de richting van de pink. Bij 

de zijwaartse buiging naar de duimzijde, de zogenaamde radiale deviatie, is de 

hand minder beweeglijk. Het gevolg is dat de pols zich bij het gebruik van een 

standaardmuis slechts in geringe mate in de neutrale stand bevindt. mouse and this 

also leads to overloading.

Infobox

Neutraal Pronatie

Extensie

Radiale 
Deviatie

Ulnaire  
Deviatie

Tip: Wij raden een platte muismat aan wanneer je een verticale muis 

gebruikt. Het is belangrijk om de juiste maat verticale muis te kiezen  

die past bij de grootte van jouw hand. De Egg Ergo Muismat:

• Geïsoleerd, voor een aangenaam warm gevoel.

• Uniek: De ‘ei’-vorm is gebaseerd op natuurlijk muizengebruik.Scan de QR code en vind meer informatie over onze muizen. 



PRF Mouse
BNEPRF10

Zwart design met 
metallic effecten 

Voor iedereen. Dankzij de 
goed ontworpen pasvorm. 

6 3 instelbare DPI-waarden:  
800-1200-1600

Rechts Wireless

3Voor kleine tot middelgrote 
handen (lengte tot 170 mm 
van pols tot topje van 
middelvinger)

Wired: 
DPI-waarde: 800/1600  
 
Wireless: DPI-waarde: 1200-
1600-2400-3200

Rechts
Links

• Met een hoek van 90° kan hij worden gebruikt als preventieve muis en bij 
beginnende spierklachten

Zwarte muis met 
grijze knoppen 

Handshake
BNESRMR
BNESRML
BNESRMW
BNESRMWL

Wired 
Wireless

Grip Mouse
BNEGM
BNEGMW

Grijs metallic met 
zwart

Handlengte: 180 - 200 
mm 
Handbreedte: 80 - 100 
mm 

3• Extra breed, klikbaar scrollwiel met inkepingen zodat je niet wegglijdt Wired: 
DPI-waarde: 1200 
 
Wireless: 
DPI-waarde: 800-1200-1600

Rechts Wired 
Wireless

Artikelnaam 
Artikelnummer

Afbeelding Design / Kleur Unique selling points Rechts- of 
linkshandig

Wireless    
Wired

Handgrootte Aantal knoppen 
(incl. scroll wiel)

Cursorsnelheid (DPI)¹

3Middelgroot tot groot 
Handlengte 178mm > 
Handbreedte 80 - 110 mm

DPI waarden: 1200Rechts• Gepatenteerde ergonomische vormGlanzend zwart/
zilverkleurig

Evoluent 
Standard
BNEEVSR

Wired

• Gepatenteerde ergonomische vorm
• Lip onderaan ondersteunt de laatste vinger

Mat zwart/
zilverkleurig

Evoluent 3
BNEEVR

5Middelgroot tot groot 
Handlengte 178mm > 
Handbreedte 80 - 110 mm

DPI waarden 800-1300-1800-
2600

Rechts Wired

• Met een hoek van 90° kan hij worden gebruikt als preventieve muis en 
voor spierklachten

• Pak vast als een joystick in een neutrale handpositie.
• Verplaats de muisaanwijzer door de hele muis over het bureaubladop-
pervlak te schuiven

• Links en rechts klikken met de duimknop

Anir Mouse
BNEALB
BNEALBW
BNEAMSB
BNEAMSBW

Handlengte 180 - 210 mm 
Handbreedte 90 - 100 mm

Rechts Wired 
Wireless

Zwart ontwerp

• Aangename kantelhoek van 60° en voor iedereen, dankzij de goed 
ontworpen pasvorm

• USB-ontvanger kan worden opgeborgen achter een magnetisch 
batterijdeksel

Kenmerk verticale muis: In plaats van de hand plat op de muis te leggen, houd je de hand verticaal, zoals bij het handen schudden. De pols en arm bevinden zich in een neutrale positie.



Artikelnaam 
Artikelnummer

Afbeelding Design / Kleur Unique selling points Rechts- of 
linkshandig

Wireless    
Wired

Handgrootte Aantal knoppen 
(incl. scroll wiel)

Cursorsnelheid (DPI)¹

6Small Handlengte tot 178 mm 
Handbreedte tot 80 mm 
 
Middelgroot tot groot 
Handlengte 178 mm > 
Handbreedte 80 - 110 mm

• Rechtstreeks toegankelijk
• Cursorsnelheid  
wordt weergegeven in 4 
stappen met LED

DPI-waarden: 800-1300-1800-
2600

Verschillende 
versies voor 
rechtshandigen. 
Een linkshandige 
versie in medium/
groot met draad.

• Gepatenteerde ergonomische vorm
• Gemakkelijk bereikbare programmeerbare knoppen²
• Verlicht Evoluent-logo gaat uit wanneer het systeem in energiebesparen-
de stand staat

• Lip onderaan ondersteunt de laatste vinger

Zwart/Paars 
Brons 
Grijs/Zilverkleurig 
Zwart/Blauw

Evoluent 4
BNEEVR4
BNEEVL4
BNEEVR4S
BNEEVR4W
BNEEVR4SW

Wired 
Wireless

6Middelgroot tot groot 
Handlengte 178 mm > 
Handbreedte 80 - 110 mm

• Rechtstreeks toegankelijk
• Cursorsnelheid  
wordt weergegeven in 4 
stappen met LED

DPI-waarden: 800-1300-
1800-2600

Rechts WitEvoluent 4
Right
Bluetooth
BNEEVR4WB 

• Verbindt via Bluetooth 
• Gepatenteerde ergonomische vorm
• Gemakkelijk bereikbare programmeerbare knoppen²
• Verlicht Evoluent-logo, gaat uit wanneer systeem in energiebesparende 
modus staat

• Lip ondersteunt de laatste vinger

Wireless

6Klein 
Handlengte tot 178 mm 
Handbreedte tot 80 mm 
 
Medium 
Handlengte 178 -190 mm 
Handbreedte 80 - 100 mm 
 
Groot 
Handlengte vanaf 190 mm 
Handbreedte 80 - 110 mm

• Rechtstreeks toegankelijk
• Cursorsnelheid  
wordt weergegeven in 4 
stappen met LED

DPI-waarden: 800-1300-
1800-2600-3200

Rechts  • De vingertoppen rusten in een ondiepe groef op de toetsen
• Extra brede lip langs de onderrand voorkomt dat de pink tegen het bureau 
schuurt

• Gemakkelijk bereikbare duimtoetsen
• USB-ontvanger kan worden opgeborgen achter een magnetisch 
batterijdeksel

• Programmeerbare toetsen²
• Excel horizontaal scrollen³
• Intelligent scrollen4
• Oogcomfortbesturing⁵

Donker 
zilverkleurig 

Evoluent D 
BNEEVRD
BNEEVRDS
BNEEVRDL
BNEEVRDW
BNEEVRDSW
BNEEVRDLW

Wired 
Wireless

6Gemiddelde handlengte: 
170 - 190 mm 
Handbreedte: 70 - 90 mm 
Grote handlengte:  
190 - 210 mm 
Handbreedte: vanaf 95 mm

1200 DPIRechts en links   
tegelijkertijd

• De enige volledig instelbare ergonomische verticale muis in 5 hoeken
• Gemakkelijk bereikbare duimknoppen
• Batterij wordt opgeladen via meegeleverde USB-kabel. 
• LED-lampje brandt rood als batterij leeg is, LED-lampje brandt groen als 
batterij volledig is opgeladen.

• Lipje langs de onderrand voorkomt dat kleine vingertjes tegen het bureau 
schuren

Zwart/
Zilverkleurig

Oyster Mouse
BNEOYM
BNEOYMW
BNEOYML

Wired 
Wireless



HandShoeMouse 
Shift
BNEPS170RLW
BNEPS190RLW
BNEPS210RLW

3Small: tot 170 mm

Medium: 171 mm tot 190 mm

Large: 191 tot 210 mm

DPI waarde: 1000Rechts & links 
gelijk (knop 
onderaan om te 
draaien)

Mat zwart met 
grijs

Wireless• Ondersteunend ergonomisch ontwerp met gepatenteerde vorm.
• Verbeterd ontwerp, geeft meer steun aan jouw duimgewricht
• Past als een handschoen
• BlueRay sensor voor hoge precisie
• Bluetooth 5.0 

5Universeel DPI waarden: 800-1200-2400RechtsGlanzend zwart Penclic Mouse 
BNEPCC

Wired• Nauwkeurig ergonomisch werken
• De Penclic Mouse is net een pen 

Artikelnaam 
Artikelnummer

Afbeelding Design / Kleur Unique selling points Rechts- of 
linkshandig

Wireless    
Wired

Handgrootte Aantal knoppen 
(incl. scroll wiel)

Cursorsnelheid (DPI)¹

Kenmerk precisiemuis : Vastgepakt met de vingertoppen. Neutrale stand van de pols is vergelijkbaar met schrijven.

DXT Precision
BNEDXT
BNEDXTW

• Nauwkeurig ergonomisch werken
• Je houdt de DXT vast als een pen 
• Draadloze variant is geschikt voor mobiel werken

Zwart/
Zilverkleurig 
Grijs/Zilverkleurig

Gemaakt van an-
ti-slip materiaal

3Universeel DPI waarden:  
500-1000-1500-2000

Rechts & links 
evenveel 
(eenvoudig door 
de muis 180° te 
draaien)

Wired 
Wireless

3

3

Klein: 155 tot 175 mm 
Medium: 175 mm tot 195 mm 
Groot: 195 mm tot 215 mm

Extra klein: tot 155 mm 
Small: 155 tot 175 mm 
Medium: 175 mm tot 195 mm 
Groot: 195 mm tot 215 mm

DPI-waarde: 1500

DPI-waarde: 1500

Rechts 
Links 

Rechts 
Links

• Zeer ondersteunend ergonomisch ontwerp met gepatenteerde vorm
• Past als een handschoen
• BlueRay-sensor voor hoge precisie

Zwart

Zwart

HandShoeMouse 
Wireless 
BNEP170RW 
BNEP190RW 
BNEP210RW

BNEP170LW
BNEP190LW 
BNEP210LW

HandShoeMouse 
Wired
BNEP150R
BNEP170R
BNEP190R
BNEP210R

BNEP170L
BNEP190L
BNEP210L

Wireless

Wired

Kenmerk speciale muis: Dankzij de speciale vorm hoeft de muis niet te worden vastgehouden en hoeft de vinger niet te worden opgetild. Dit ontlast de hand en de wijsvinger.

• Zeer ondersteunend ergonomisch ontwerp met gepatenteerde vorm
• Past als een handschoen
• BlueRay-sensor voor hoge precisie



Artikelnaam 
Artikelnummer

Afbeelding Design / Kleur Unique selling points Rechts- of 
linkshandig

Wireless    
Wired

Handgrootte Aantal knoppen 
(incl. scroll wiel)

Cursorsnelheid (DPI)¹

4

8

Beiden

Beiden

DPI-waarde: 800

DPI-waarde: 800

Rechts en links 
tegelijkertijd

Rechts en links 
tegelijkertijd

• Ontworpen om het risico van RSI te verminderen door intuïtieve bediening 
van jouw computer

• Navigatie: 24 cm brede scrollbar
• Verwijderbaar: Scrollbar is gemakkelijk schoon te maken
• Polssteun: Verwisselbaar

• Ontworpen om het risico op RSI te verminderen door intuïtieve bediening van 
jouw computer

• Navigatie: 10 cm brede schuifbalk
• Nauwkeurig: Eenvoudige en nauwkeurige navigatie
• Hygiënisch: Polssteunen kunnen worden vervangen

Zwart met grijze 
knoppen

Zwart met 
zilverkleurige 
knoppen

ErgoSlider 
Plus 
BNEESLB

Barmouse 
BNEBM

Wired

Wired

Kenmerk centrale muis: Bevindt zich voor het lichaam en wordt met beide handen bediend. De spieractiviteit kan over beide armen worden verdeeld.

Het volgende geldt voor alle getoonde verticale muizen:
• Compatibiliteit: Windows, Mac OS, Linux. 

Plug & Play: USB.

¹ Gebruik de lage snelheid of lage DPI-waarde van de muisaanwijzer voor nauwkeurig werk, zoals foto’s bewerken of tekenen. Schakel snel en gemakkelijk over naar een hogere DPI-waarde met de DPI-knop 
om snel over het scherm te bewegen voor andere taken. 
² Programmeerbare knoppen: Driver beschikbaar voor gratis download Evoluent Mouse Manager software. Aanpassingsfuncties voor verschillende programma’s, Smart Scrolling en Eye Comfort zijn alleen 
beschikbaar in de Windows-versie van de software. De Mac-versie van Mouse Manager heeft minder functies. 
³ Horizontaal scrollen in Excel: Horizontaal scrollen in Microsoft® Excel® door een duimtoets in te drukken en aan het wiel te draaien. 
⁴ Intelligent scrollen: Verandert de gevoeligheid per inkeping drastisch in reactie op de snelheid waarmee je aan het wiel draait, van langzaam en nauwkeurig tot hypersnel voor het scrollen door lange pagina’s. 
⁵ Oogcomfortregeling*: Verlaag snel de helderheid van jouw scherm om vermoeide ogen te verminderen door simpelweg aan het muiswiel te draaien. Verander de helderheid van het scherm eenvoudig 
naarmate het omgevingslicht verandert.


