
Onderzoek 
RSI en je spieren 
Aan rsi valt veel te onderzoeken. 

rsi’ers hebben nou eenmaal een 

grote verscheidenheid aan sympto-

men. 

Uit onderzoek naar deze symptomen 

blijkt dat er bij rsi stoornissen zijn in 

de spieren, de pezen, de zenuwen en 

de bloedcirculatie. Over de ont-

staansmechanismen van rsi bestaan 

dan ook allerlei theorieën. Onder-

zoekers van de Faculteit der Bewe-

gingswetenschappen van de VU 

plaatsten de theorieën over spier-

stoornissen bij rsi in een fasenmodel 

en schreven daar een overzichtsarti-

kel over. Lees met ons mee over ruis 

in je spieren, elkaar tegenwerkende 

spieren die gaan samenwerken en 

het belang van iemand als Assepoes-

ter. 

 

Neuromotorische ruistheorie 

Voor een toeschouwer is het soms 

knap irritant, iemand die een 

presentatie houdt en daarbij met 

een trillende laserpointer op het 

scherm de kernpunten aanwijst. 

Onbedoeld illustreert deze spreker 

echter de werking van de neuromo-

torische ruistheorie. Volgens deze 

theorie is het getril van het licht-

puntje op het scherm niets anders 

dan de ruis die ontstaat bij bewe-

ging. 

Spiervezels moeten op voortdurend 

wisselende manier samenwerken 

om kracht te produceren. De daarbij 

ontstane beweging wordt op koers 

gehouden door een gecompliceerd 

feedbacksysteem. Beweging is dus 

een ‘ruizig’ proces. Bij mentale druk 

ontstaat extra ruis. Heeft de spreker 

een kritisch zaalpubliek, dan is de 

kans dus groot dat het lichtpuntje 

op het scherm nog erger gaat trillen. 

De spreker zal het trillen van het 

lichtpuntje proberen tegen te 

gaan door meer kracht uit te oefe-

nen op de laserpointer of door zijn 

arm stijf tegen zijn lichaam te druk-

ken. In beide gevallen spant hij in 

zijn arm de elkaar van nature te-

genwerkende pieren tegelijkertijd 

aan. Het gevolg is meer spierspan-

ning dan de taak eigenlijk vereist, 

met uiteindelijk weefselschade en 

pijn. Het laserlichtje dooft. 

Neuromotorische ruis lijkt vooral 

een rol te spelen bij het uitvoeren 

van precisietaken. In wetenschappe-

lijk onderzoek bleek dat mensen die 

computertaken uitvoeren meer 

spieractiviteit vertonen en meer 

kracht op de muis uitoefenen als ze 

met grotere precisie of onder hoge 

mentale druk moeten werken. 

 

Model van Johannson 

Stel, een andere spreker heeft geen 

last van mentale druk. Hij onder-

streept met zijn trillende laserpoin-

ter enthousiast en veelvuldig de 

kernpunten van zijn betoog. De kans 

is groot dat ook dit laserlichtje op 

termijn 

vanzelf van het scherm verdwijnt. 

Zonder dat de spreker het in de 

gaten heeft treedt er in zijn lichaam
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een complex mechanisme in wer-

king als hij zijn armspier lang maakt 

bij het wijzen met de laserpointer. 

De zenuwvezels in de arm geven 

feedback aan het centrale zenuw-

stelsel over de spierverlenging. Het 

centrale zenuwstelsel stuurt vervol-

gens signalen terug die de armspier 

weer laten samentrekken. Een be-

langrijke rol is hierbij weggelegd 

voor een aantal zenuwcellen in het 

ruggenmerg: de gamma-motoneu-

ronen. De gammamotoneuronen zijn 

permanent actief en geven de spier 

een basisspanning. 

 

De eigenaar van de 

armspier komt in 

een vicieuze cirkel 

 

Johannson stelt dat pijn in de spier 

of in nabijgelegen weefsels ervoor 

zorgt dat de gamma-motoneuronen 

extra geprikkeld worden, waardoor 

de spierspanning verder verhoogd 

wordt. Daarnaast veroorzaken lang-

durige statische activiteit (waarbij 

het lichaam niet beweegt) en men-

tale druk op hun beurt ook weer 

spierspanning. Al deze extra spier-

spanning zorgt voor nog meer pijn,  

waardoor er nog meer prikkeling 

ontstaat in het gammasysteem, 

gevolgd door nog meer spierspan-

ning, gevolgd door nog meer pijn. 

De eigenaar van de armspier komt in 

een vicieuze cirkel. Daarnaast gaan 

ook bepaalde zenuwvezels uit zich-

zelf prikkels geven aan de gamma-

neuronen, zelfs aan gamma-neuro-

nen die andere spieren besturen.  

Hierdoor ontstaat een tweede vici-

euze cirkel, met pijn in de aangeda-

ne spier, maar ook in omliggende 

spieren. 

In vervolg op zijn theorie stelt 

Johannson dat er nog een derde 

vicieuze cirkel bestaat. Door pijn of 

vermoeidheid zou het houdingsge-

voel in de spier verslechteren. 

Hierdoor zouden de bewegingen 

ongecoördineerder worden. Door de 

elkaar van nature tegenwerkende 

spieren tegelijkertijd aan te spannen 

kan de coördinatie verbeterd wor-

den. Het gevolg is echter meer 

spierspanning dan de taak eigenlijk 

vereist en dus wederom een grotere 

inwendige belasting dan nodig is, 

met kans op uiteindelijk een grotere 

pijngevoeligheid van de zenuwuit-

einden in de spieren resulterend in 

chronische pijn. Uit onderzoek 

blijkt dat de effecten van deze derde 

vicieuze cirkel vooral optreden bij 

laagintensief repeterend werk waar-

bij sprake is van een langdurig stati-

sche belasting (zoals computerwerk). 

 

Cinderella-hypothese 

Computerwerk vraagt weinig kracht 

en veel bewegen hoeft het lichaam 

er ook niet voor. Meestal wordt 

maar zo’n tien procent van de be-

schikbare spieractiviteit benut. Toch 

kan de arm ervan overbelast raken. 

De Cinderellahypothese kan deze 

paradox verklaren. Volgens de Cin-

derella-hypothese bestaat er in de 

spieren een heel bijzondere werk-

verdeling. Kleine motorunits (ze-

nuwcellen met daaraan verbonden 

een klein groepje spiervezels) gaan 

het eerst aan het werk en blijven het 

langst in touw, net als Assepoester. 

Pas als de arm weer helemaal ont-

spannen is komen de kleine motor-

units weer tot rust. De grotere 

motor-units (zenuwcellen met een 

groter groepje spiervezels) komen 

veel later in actie: als er kracht 

geleverd moet worden. Bovendien 

scheiden ze er het eerst mee uit, 

namelijk zodra de kracht weer af-

neemt.  
 

Sommige mensen 

hebben een lagere 

kans op RSI 
 

 

 

Ook hier kan een schadelijke vicieu-

ze cirkel ontstaan. Door de langdu-

rige spierspanning in de kleine mo-

torunits wordt de doorbloeding ter 

plaatse minder. Er ontstaat een 

tekort aan zuurstof en voedingsstof-

fen, en de afvalstoffen hopen zich 

op. De afvalstoffen prikkelen de 

zenuwuiteinden in de spieren, waar-

door de kleine motor-units weer in 

actie komen, waardoor weer nieuwe 

spierspanning ontstaat. 

De spiervezels van de kleine motor-

units raken overbelast als ze langdu-

rig onder spanning staan. Uit onder-

zoek blijkt dat dit met name gebeurt 

bij laagintensief repeterend werk en 

bij statische belasting. Korte onder-

brekingen van de taak geven de 

kleine motor-units rust en verklei-

nen het risico op rsi. Tussentijdse 

oefeningen blijken het statische 

patroon dan ook te doorbreken. Er 

zijn ook mensen die van nature al 

korte onderbrekingen hebben in de 

elektrische activiteit in hun spieren 

(aantoonbaar met EMG, een spier-

onderzoek met stroomstootjes). Bij 

hen worden sommige spiervezels 

ontlast omdat andere spiervezels 

hun rol even overnemen. Deze men-

sen blijken een lagere kans te heb-

ben op rsi. 

 

Lees verder op pagina 8 >>> 
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Schademechanismen 

Of de inwendige belasting nu ont-

staat doordat elkaar van nature te-

genwerkende spieren zich tegelijker-

tijd aanspannen (de neuromotori-

sche ruistheorie en de theorie van 

Johannson) of doordat de spierve-

zels van de kleine motor-units te 

lang onder spanning staan (de Cin-

derella-hypothese), uiteindelijk 

geeft het weefselschade. 

Laagintensief werk blijkt op micros-

copisch niveau dezelfde spierschade 

te kunnen veroorzaken als hoogin-

tensief werk. Bij hoogintensieve be-

zigheden lopen mensen soms spier-

pijn, verrekkingen en spierscheuren 

op. Bij deze kwetsuren is de celwand 

van de spiercellen beschadigd ge-

raakt, waardoor het enzym CK (cre-

atine-kinase) vrijkomt in het bloed. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met 

laagintensief werk deze CK-waarden 

ook hebben, wat wijst op dezelfde 

spierschade. Een week werken aan 

de lopende band volstaat daarvoor 

al. 

De spierschade zou veroorzaakt 

kunnen worden door calcium. Bij 

actieve spiercellen komt calcium de 

cel binnen. Zijn de spiercellen inac-

tief dan wordt een groot deel van 

het calcium weer afgevoerd. Een 

spiercel die langdurige actief is 

krijgt niet de gelegenheid het calci-

um af te voeren, zodat dit zich op-

hoopt en uiteindelijk schade veroor-

zaakt in de spiercel. Dergelijke spier-

celafwijkingen zijn al aangetroffen 

bij mensen die pijnklachten hebben 

aan de monnikskapspier (de grote 

ruitvormige spier in de bovenrug). 

 

Tot slot 

Wetenschappers treffen in hun on-

derzoek niet altijd alle verbanden 

uit de theorieën aan. In 2008 pro-

moveerde Maaike Huysmans op een 

onderzoek naar het ‘precisie- pijn-

model’, dat een combinatie was van 

de neuromotorische ruistheorie en 

het model van Johannson. Maaike 

Huysmans toonde aan dat mensen 

die een precisietaak uitvoeren inder-

daad een hogere spierspanning krij-

gen, dat mensen die vermoeide arm-

spieren hebben èn mensen die rsi 

hebben minder houdingsgevoel heb-

ben en minder nauwkeurig werken. 

Wat niet aangetoond werd is dat 

mensen met rsi meer spierspanning 

hebben tijdens precisietaken dan 

mensen zonder rsi. Ook werd niet 

duidelijk of het verslechterde hou-

dingsgevoel bij rsi’ers de oorzaak is 

of juist het gevolg van de rsi-klach-

ten. De vicieuze cirkel kon dus nog 

niet helemaal gesloten worden. 

Eén conclusie die we kunnen trek-

ken uit de theorieën over het ont-

staan van rsi-klachten is dat bij rsi 

de balans tussen belasting en be-

lastbaarheid blijkbaar ernstig ver-

stoord is geraakt en dat de klachten 

chronisch worden als deze disbalans 

niet snel wordt opgeheven. Zo’n 

conclusie smeekt om een snelle en 

effectieve oplossing voor beginnen-

de rsi’ers èn een gedegen aanpak 

voor rsi’ers met langdurige klachten. 

Helaas is rsi een aandoening die zich 

manifesteert op veel verschillende 

niveaus, getuige de veelheid aan 

symptomen. Voordat we kunnen be-

schikken over een effectieve oplos-

sing voor rsi zullen we nog heel wat 

wetenschappers aan ons voorbij zien 

trekken. Zonder laserpointers dan 

maar. 
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