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Samenvatting Jaarverslag RSI-vereniging 2015 

 
‘Na twintig jaar is de RSI-vereniging nog steeds hard nodig’ 
 
 
De aandacht in Nederland voor preventie en genezing van RSI lijkt minimaal; alsof de klachten 
maatschappelijk niet meer van belang zijn. In de media is sporadisch een bericht over RSI te vinden, 
waardoor het lijkt alsof de klachten uit Nederland verdwenen zijn. Helaas is niets minder waar en is 
RSI verantwoordelijk voor zeker 11% van de verzuimdagen in 2014. De RSI-vereniging vierde in 2015 
haar twintigjarig jubileum en gaat met onverminderde energie door met het opkomen voor de 
belangen van haar leden en de preventie van RSI-klachten. Rondom de internationale RSI-dag van 
2015 was RSI dankzij onze inspanningen ineens ‘hot news’ en verschenen een flink aantal serieuze 
artikelen en nieuwsberichten rondom RSI. 
 
RSI of KANS (klachten aan arm, nek of schouder) kost de Nederlandse samenleving jaarlijks naar 
schatting ruim twee miljard euro. Vijfentwintig procent van de beroepsbevolking heeft RSI-klachten en 
dat percentage is al ruim tien jaar stabiel. Per jaar gaan rond de 400.000 werknemers naar de dokter 
met werkgerelateerde klachten aan arm, nek of schouder. In Europa zijn bewegingsklachten bijna 
overal de belangrijkste oorzaak voor verzuim en blijvende arbeidsongeschiktheid. Het bestaansrecht 
van de RSI-vereniging staat daarmee onomstotelijk vast. Goede voorlichting geven, mensen met RSI-
klachten ondersteunen door o.a. lotgenotencontact, de belangen van haar leden en van alle mensen 
met RSI-klachten behartigen en het wetenschappelijk onderzoek naar RSI bevorderen. Werd in het 
verleden een aanmerkelijk deel van de kosten van de vereniging gedekt met een subsidie van de 
overheid, vanaf 2012 is die bijdrage aan de activiteiten van alle patiëntenverenigingen helaas fors 
teruggeschroefd tot een minimumniveau in 2015. Onder die omstandigheden is het moeilijk 
wetenschappelijke ontwikkelingen te stimuleren, de voorlichting uit te breiden naar relevante groepen, 
zoals de jeugd, en kennis te delen met werkgevers en werknemers in alle maatschappelijke sectoren. 
Desondanks is er het nodige bereikt in informatievoorziening, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging in 2015. 
 
Wij hopen u met dit jaarverslag over 2015 een indruk te geven van de activiteiten die zijn uitgevoerd 
door onze vrijwilligers. Een team dat zich belangeloos inzet voor het belangrijkste doel van de 
vereniging: preventie en bestrijding van de sociaal-maatschappelijke gevolgen van RSI. In 2015 zijn 
de belangrijkste wapenfeiten van de vereniging: 

 Een goedbezochte jubileumbijeenkomst op de internationale RSI-dag met prominente 
sprekers en veel media-aandacht; 

 Publicatie van een factsheet met relevante cijfers over RSI-klachten en de omvang van de 
RSI-problematiek; 

 Twee RSI-Magazines en acht e-mail nieuwsbrieven met informatie over alles rondom RSI; 

 Twee nieuwe RSI-coaches gecertificeerd in het CCZW traject, waardoor het totaal nu vijf is; 

 Uitbreiding van de bereikbaarheid van de telefoondienst door  geen extra belkosten meer te 
vragen; 

 Toetreding tot Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem; 

 Een nieuwe eindredactie, vormgeving en drukker voor het RSI-Magazine, waardoor vanaf 
2016 weer vier nummers per jaar mogelijk worden tegen dezelfde kosten; 

 
 
 
Namens het bestuur veel leesplezier,  
 
Sandra Oudshoff, voorzitter 
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Over de RSI-vereniging 

De RSI-vereniging is een onafhankelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor de preventie van RSI 
en het beperken van de sociaal-maatschappelijke gevolgen ervan. De vereniging geeft voorlichting en 
informatie over RSI, brengt lotgenoten met elkaar in contact en bevordert onderzoek. Verder voert de 
vereniging overleg met personen en organisaties die veel met RSI te maken (kunnen) hebben, zoals 
werkgevers, scholen, universiteiten, onderzoekers en de overheid. Daarnaast wisselen wij informatie 
uit met onderzoekers, artsen, ergonomen en fysiotherapeuten, en met de leden natuurlijk. De RSI-
vereniging is opgericht in 1995 en heeft ongeveer 1.000 leden. De vereniging wordt geadviseerd door 
een adviesraad met expertise vanuit diverse invalshoeken. De vereniging kent, naast een algemene 
ledenvergadering en een bestuur, een mediaredactie die verantwoordelijk is voor alle media van de 
vereniging (het RSI-Magazine, de e-mail nieuwsbrieven, de social media en de website), en daarnaast 
de telefoondienst en enkele vrijwilligers die zich op projectbasis inzetten voor de vereniging.  
        
Het secretariaat van de vereniging is gehuisvest bij het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties 
Nederland (FBPN), een samenwerkingsverband van ongeveer 15 patiëntenorganisaties met vele 
duizenden leden.  

 
Leden van de vereniging zijn personen met RSI of zij die nauw betrokken zijn bij één of meer 
personen met RSI-klachten. Daarnaast wordt de vereniging ondersteund door donateurs.  
 

Professionele ondersteuning 

Vanaf begin 2005 maakt de vereniging gebruik van het Facilitair Bureau Patiënten-organisaties 
Nederland (FBPN) voor ondersteunende professionele diensten op het gebied van de administratie en 
het secretariaat van de vereniging. De RSI-vereniging maakt daarmee deel uit van een 
samenwerkingsverband van ongeveer vijftien patiëntenorganisaties met samen vele duizenden leden. 
Bij FBPN werkt Jim Kuppen als vaste contactpersoon en uitvoerende kracht voor de vereniging. De 
faciliteiten bestaan uit:  

 Ledenadministratie; 

 Ondersteuning financiële administratie; 

 Ondersteuning bestuur; 

 Ondersteuning praktische vragen;  

 Postbehandeling en verzending informatiemateriaal; 

 Huur vergaderruimte; 

 Telefonische bereikbaarheid. 
 
Sinds 2006 werkt de vereniging op contractbasis samen met accountantskantoor Van Dun voor het 
opstellen van de financiële kwartaaloverzichten en de jaarrekening.  
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Basisactiviteiten 
 

De basisactiviteiten van de RSI-vereniging bestaan uit:  

 Belangenbehartiging; 

 Informatievoorziening en voorlichting; 

 Onderzoek stimuleren; 

 Bekendheid van RSI vergroten; 

 Lotgenotencontact faciliteren. 
 
Belangenbehartiging omvat alle activiteiten waarmee de vereniging opkomt voor de belangen van 
mensen met RSI-klachten. Bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan samenwerkingsverbanden van 
patiëntenorganisaties om daarmee een grotere invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. 
 
Voorlichting over RSI is belangrijk om de kennis over RSI bij iedereen en bij behandelaars, overheid, 
werkgevers en verzekeraars te vergroten. De RSI-vereniging verzamelt en verspreidt onafhankelijke 
informatie over RSI-klachten, oorzaken, mogelijke behandelingen en de effectiviteit daarvan, en 
wetenschappelijk onderzoek naar RSI. De vereniging zet hiervoor veel middelen in, van het RSI-
Magazine, een e-mail nieuwsbrief en de website tot Facebook, Twitter en persberichten.  
 
Na twintig jaar is er nog steeds te weinig wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en effectieve 
behandeling voor RSI. De vereniging stimuleert onderzoek door contacten in de wetenschappelijke 
wereld en levert een bijdrage vanuit patiëntenperspectief aan onderzoek en richtlijnontwikkeling.  
 
Ondanks de omvang van de RSI-problematiek, die blijkt uit de cijfers over RSI, is RSI geen onderwerp 
dat vaak de pers haalt. Sommigen denken zelfs dat het probleem helemaal verdwenen is, omdat je er 
zo weinig over hoort. De RSI-vereniging informeert pers en publiek over de daadwerkelijke stand van 
zaken rondom RSI. In 2015 is dit thema rond de internationale RSI-dag goed op de kaart gezet, 
onderbouwd met cijfers uit betrouwbare bronnen over ernst en omvang van de RSI-problematiek. 
 
Lotgenotencontact tenslotte is een belangrijke taak van elke patiëntenvereniging. Erkenning en 
herkenning van deze klachten helpt bij de verwerking ervan. Lotgenoten kunnen bovendien tips en 
tricks uitwisselen voor pijnbestrijding, effectieve behandelingen, werkgerelateerde zaken etcetera. De 
vereniging faciliteert hiervoor een forum om ervaringen uit te wisselen, landelijke themadagen en een 
gratis telefoondienst (alleen gebruikelijke belkosten) . Sinds enkele jaren worden ook 
ervaringsdeskundige coaches opgeleid en ingezet om mensen met RSI-klachten te begeleiden bij 
vragen rondom bijvoorbeeld werk en scholing. 

Algemene ledenvergadering 2015 

  

Op 28 februari 2015 werd in Utrecht de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
De formele besluiten waren: 

 Goedkeuring verslag jaarvergadering 2014; 

 Vaststelling jaarrekening 2014; 

 Decharge voor penningmeester en bestuur voor het in 2014 gevoerde beleid; 

 Aftredende bestuursleden: Janneke Vasse en Aafke Huininga als waarnemend voorzitter; 
Aafke Huininga blijft aan als penningmeester totdat er vervanging is; 

 Bestuursbenoemingen: Sandra Oudshoff als voorzitter, Karen Jackson als algemeen 
bestuurslid en Reint Alberts als algemeen bestuurslid. 

 
Voorts werd er in de vergadering een toelichting gegeven op de begroting en het activiteitenplan 2015. 

 
Verder is in de vergadering gesproken over: 

 De RSI-coaches en hun mogelijke rol bij de RSI-lijn; 

 De RSI-lijn: de indruk bestaat dat het aantal gesprekken te lijden heeft gehad onder de 
tariefsverhoging van € 0,01/minuut naar €0,10/minuut, besloten wordt om dat zo spoedig 
mogelijk gratis te maken. De RSI-lijn zou tevens eind 2015 worden geëvalueerd in het licht 
van het aflopende dure contract met de huidige provider mei 2016. 
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Belangenbehartiging 

De hoofdtaak van de vereniging is het behartigen van de belangen van leden. De vereniging richt zich 
daarbij op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van RSI. Dit doet zij door aandacht te vragen op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau, en vooral door het volgen en waar mogelijk beïnvloeden van 
politieke ontwikkelingen. Individuele vragen van leden worden zo goed mogelijk beantwoord of 
doorverwezen naar hiervoor aangewezen instanties. Alle activiteiten van de vereniging staan in het 
teken van belangenbehartiging. 
 

Juridische ondersteuning 

 De vereniging is aangesloten bij het Juridisch Steunpunt van Ieder(in), een 
belangenbehartigingsnetwerk waar de vereniging in deelneemt.   

 Via de adviesraad is er contact met het Bureau Beroepsziekten.  

 

Verder participeert de vereniging in: 

  Ieder(in) (voorheen CG-Raad): netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, 
met als doelen collectieve belangenbehartiging, ondersteuning en dienstverlening. Bijvoorbeeld 
in november 2015 deelname aan een informatiedag voor huisartsen-in-opleiding; 

 Voucherproject “Ervaringsdeskundigheid werkt”, een samenwerkingsverband van 20 
patiëntenverenigingen om ervaringsdeskundige coaches op te leiden (sinds 2013). In 2015 zijn 
twee nieuwe coaches gecertificeerd waarmee het totaal op vijf komt, en het project heeft een 
Europese award gewonnen; 

 Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, waarin gestreefd wordt naar verbetering 
van de pijnzorg in Nederland vanuit patiëntenperspectief (sinds 2015). 

 

Onderzoek 

 
Doel van de RSI-vereniging is het stimuleren en initiëren van methodologisch verantwoord uitgevoerd 
wetenschappelijk onderzoek. Meer kennis over het ontstaan van RSI en goede behandelmethoden is 
noodzakelijk. De uitkomsten van dit onderzoek en de daaruit verkregen kennis dienen vooral om leden 
beter te kunnen informeren met keuze-ondersteunende informatie.  
 
De activiteiten op het thema onderzoek zijn in 2015 beperkt uitgevoerd door één bestuurslid. De 
activiteiten waren: stimuleren van onderzoek, informeren van patiënten en derden over de 
onderzoeksresultaten en samenwerking met de adviesraad. Met name het informeren over onderzoek 
is vormgegeven door het actief volgen van onderzoeksontwikkelingen zoals promoties en heeft geleid 
tot een aantal artikelen in het RSI-Magazine en lezingen tijdens de internationale RSI-dag. Verder is 
er samengewerkt met de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) ten behoeve van 
onafhankelijke en duidelijke patiënteninformatie, zoals bijvoorbeeld een online keuzehulp voor carpaal 
tunnel syndroomoperaties.  
 
Daarnaast werkt de vereniging mee aan onderzoek door vrijwilligers te werven voor onderzoeken en 
testen op het gebied van RSI. Bij onderzoeksaanvragen wordt  gescreend of het onderzoek degelijk is 
opgezet, niet te belastend is voor mensen met RSI-klachten en een mogelijke bijdrage kan leveren 
aan betere kennis over RSI. Als dat zo is dan gaan we actief op zoek naar vrijwilligers voor het 
onderzoek door oproepen in al onze media.  
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Adviesraad 

 
Doel van de Adviesraad is het adviseren van de vereniging vanuit de expertise van de leden van de 
Adviesraad. Leden van de Adviesraad hebben vanuit hun professionele werkzaamheden te maken 
met RSI en kunnen daardoor de vereniging onafhankelijk adviseren over bijvoorbeeld 
wetenschappelijke ontwikkelingen en arbeidsrechtelijke zaken.  
 
In 2015 heeft helaas geen formeel overleg plaatsgevonden met de adviesraad door onderbezetting. 
Via e-mail is de adviesraad wel adhoc ingeschakeld, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de 
jubileummiddag.  
 
De adviesraad bestaat in 2015 uit de volgende leden: 
 
  R. Alberts (zelfstandig fysiotherapeut); 
  R. Bindraban (fysiotherapeut, bureau ReAT); 
  H. Bunnik (arbodeskundige); 
  M. van Eijsden (revalidatie-arts, Universiteit van Maastricht, met emeritaat); 
  W. Eshuis (onderzoeker, de Burcht (wetenschappelijk bureau vakbeweging) en UvA); 
  A. Feleus  (onderzoeker, Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie); 
  M. Frings-Dresen (hoogleraar arbeidsgebonden aandoeningen, AMC / Coronel / UvA); 
  G. de Haan (fysiotherapeut en mediator, Achilles); 
  M. Huysmans (onderzoeker, VUMC); 
  J. Sluiter  (hoogleraar medische selectie en werknemersbegeleiding, AMC / UvA); 
  B. van der Velden (beleidsadviseur, FNV Bondgenoten). 
 

Voorlichting en Public Relations (PR) 

De vereniging geeft aan een brede doelgroep voorlichting over RSI. Dit is gericht op leden van de 
vereniging, personen met RSI-klachten die (nog) geen lid zijn, werkgevers en 
werknemersorganisaties, bedrijven, overheid, scholieren, studenten, arboprofessionals en 
behandelaars. Het geven van objectieve informatie gebaseerd op ervaringsdeskundigheid speelt 
binnen alle geledingen van de vereniging via telefonische voorlichting, het RSI-Magazine, de website, 
regionale themabijeenkomsten en beurzen en sinds eind 2013 door middel van een nieuw opgezette 
maandelijkse e-mail nieuwsbrief die op verzoek naar leden en externe relaties wordt verzonden. 
Vrijwel alle taken op dit terrein worden waargenomen door het bestuur van de vereniging.  
 
Rond de internationale RSI-dag en de themamiddag bij het twintigjarig jubileum op 28 februari 2015 is 
een succesvol persoffensief ingezet door de vereniging. Dit heeft geleid tot artikelen in kranten zoals 
NRC, Parool, Telegraaf en de Stentor, live radio interviews bij BNR en radio Gelderland, een televisie 
item bij Omroep Gelderland en een flink aantal tweets, Facebook posts en web posts over RSI. Onze 
boodschap hierbij was steeds dat RSI verantwoordelijk is voor 11% van alle verzuimdagen in 
Nederland, een kwart van de beroepsbevolking raakt, in de top drie van beroepsziekten staat, en €2,1 
miljard per jaar kost in Nederland. Hiermee hebben we duidelijk gemaakt dat RSI-klachten serieus 
genomen moeten worden, dat preventie belangrijk is, dat de behandelrichtlijnen die er zijn beter 
moeten worden toegepast in de praktijk en dat er meer onderzoek nodig is naar adequate 
behandelingen. 
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Buitenlandse Contacten  

Doel:    

 Het leggen en onderhouden van contacten in het buitenland, vooral met RSI (patiënten-) 
organisaties; 

 Het behartigen van belangen van RSI-patiënten op internationaal niveau; 

 Het verzamelen en voor de leden beschikbaar stellen van informatie uit het buitenland om op de 
hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen over o.a. onderzoek en behandelingen. Andersom 
houdt de vereniging de buitenlandse organisaties op de hoogte over de ontwikkelingen in 
Nederland.  
 

In de reguliere buitenlandse contacten met de zusterverenigingen uit Australië en Engeland vindt 
samenwerking plaats op het gebied van voorlichting en het uitwisselen van informatie. Zo wordt een 
aantal artikelen uit de Australische nieuwsbrief vertaald en geplaatst in het RSI-Magazine of de e-mail 
nieuwsbrief, en vice-versa. Ook met de Engelse RSI-vereniging, RSI Action, vindt uitwisseling van 
informatie plaats. Daarnaast is in 2015 contact gelegd met Argentinië. 

 
 
RSI-Magazine 
 
Het RSI-Magazine is het blad van de RSI-vereniging. Het wordt gemaakt door vrijwilligers en 
professionals en verscheen tot en met 2012 vier maal per jaar. Sinds 2013 zijn onder druk van de 
meer dan gehalveerde subsidiebijdragen slechts twee uitgaven per jaar gerealiseerd, zo ook in 2015. 
Vanaf 2016 zullen weer vier uitgaven per jaar worden gemaakt door samenwerking met een nieuwe 
partij. Eind 2015 is door het nieuwe bestuur een contract gesloten met stichting MEO uit Alkmaar, 
waar eindredactie, vormgeving en drukwerk straks in één hand zijn. MEO is een leerwerkbedrijf dat  
jongeren met een arbeidshandicap, zoals AD(H)D of autisme, begeleiding en werkervaring biedt in 
een professionele omgeving. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de RSI-vereniging en bestuur 
en redactie kijken uit naar de nieuwe samenwerking. Als alles goed gaat valt het eerste nieuwe 
nummer in maart 2016  op de mat. 
 
Doel van het RSI-Magazine is brede en onafhankelijke informatie te bieden over relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot RSI, inspelen op actuele gebeurtenissen en waar mogelijk een 
discussieplatform te zijn. Het RSI-Magazine is tevens de spreekbuis van de vereniging naar de leden.  

 
Alle leden van de RSI-vereniging krijgen het RSI-Magazine automatisch toegezonden. Doelgroepen  
buiten de leden zijn: onderzoekers, behandelaars, medici, beroepsverenigingen, arbomedewerkers  
en –regelgevers. De oplage van het RSI-Magazine was in 2015 1.500 exemplaren. 
 
De mediaredactie bestond in 2015 uit vijf redacteuren, allen vrijwilligers met RSI-klachten, een 
bestuurslid die hoofdredacteur is en een professionele eindredacteur. Deze redactie is 
verantwoordelijk voor het verschijnen en de inhoud van het blad. Daarnaast is er nog een aantal 
redactiemedewerkers werkzaam die niet aan het redactieoverleg deelnemen, maar wel af en toe 
artikelen aanleveren. Redactieleden en -medewerkers bedenken en schrijven artikelen en rubrieken, 
verzorgen illustraties en foto’s en begeleiden de redactiewerkzaamheden. In 2015 zijn twee 
Magazines uitgebracht met: persoonlijke ervaringsverhalen, besprekingen van proefschriften over RSI, 
een RSI-huiskamergroep die al twintig jaar bijeenkomt, informatie over ziektekosten en belastingen, 
cijfers over RSI, ontspanningsverhalen, boekbesprekingen, nieuwsberichten (bijvoorbeeld over 
touchscreen gebruik bij senioren en de risico’s daarvan en over tuchtrecht uitspraken rondom RSI), en 
verenigingsnieuws zoals een intdocutie van het nieuwe bestuur en een uitgebreid verslag van de 
jubileummiddag en alle activiteiten daaromheen.  
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E- mail nieuwsbrief  

 
Eind 2013 is een e-mail nieuwsbrief opgezet om vaker en sneller relevant nieuws rondom RSI te 
kunnen verspreiden. Deze nieuwsbrief is in 2015 acht maal verschenen en wordt verspreid onder 750 
leden en belangstellenden. Met deze nieuwsbrief kunnen we beter inspelen op de actualiteit en een 
breder publiek bereiken dan alleen de eigen leden. In elke nieuwsbrief worden vijf à zes korte 
berichten geplaatst over o.a.: 

 Verenigingsnieuws 

 Tips&tricks zoals sneltoetsgebruik 

 Nieuwsberichten rondom RSI 

 Recente onderzoeksresultaten 
  

Website www.rsi-vereniging.nl 

Een tiental jaren geleden is de verenigingswebsite met subsidie van de overheid door vrijwilligers 
gebouwd en mede door professionals gevuld met vrijwel alle informatie die destijds beschikbaar was 
over RSI. Met RSI als zoekterm staat onze website al jaren op nummer één bij Google. In 2013/2014 
is de website technisch vernieuwd onder andere om de koppeling met de e-mail nieuwsbrief te kunnen 
maken. In 2015 is met name de inhoud van de website vernieuwd zodat de website aantrekkelijk blijft 
voor bezoekers en adverteerders. In 2015 zijn enkele nieuwe adverteerders aangetrokken voor de 
website.   
 
De website zorgt jaarlijks voor duizenden (terugkerende) bezoekers en levert de vereniging in 2015 
groeiende advertentie-inkomsten op.  

 

Social media 

Sinds enkele jaren heeft de vereniging zowel een Facebook- als een Twitteraccount. In 2015 is het 
gebruik hiervan gereactiveerd rondom het jubileum en sindsdien worden regelmatig tweets en 
Facebook-updates geplaatst. Dit biedt de mogelijkheid om een ander en jonger publiek te bereiken 
met informatie over RSI.
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Lotgenotencontact 

Landelijke RSI-lijn 

De RSI-lijn is een telefoondienst waar iedereen in Nederland naar kan bellen. Vanaf april 2015 kan dit  
zonder extra telefoonkosten, daarvoor waren de kosten van €0,10 per minuut soms een belemmering 
om te bellen. De telefoon wordt bemenst op maandag, dinsdag en donderdag van 13:00 tot 15:00 en 
van 19:00 tot 21:00 uur. Deze bemensing wordt verzorgd door een klein aantal vrijwilligers van wie er 
één ook de coördinatie voor haar rekening neemt. De vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundig 
met RSI en bieden bellers een luisterend oor en tips en tricks uit eigen ervaring. In 2015 zijn ook 
enkele gecertificeerde coaches betrokken geraakt bij de RSI-lijn. Over het algemeen wordt het contact 
met de vrijwilligers van de RSI-lijn als prettig en hulpvaardig beoordeeld.   

De RSI-lijn is een laagdrempelig contactmiddel van de vereniging. Iedereen die meer informatie wil 
over RSI, de RSI-vereniging of gewoon een luisterend oor wil, kan 0900-RSILIJN (0900-7745456) 
bellen en treft dan een ervaringsdeskundige die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en die 
weet waar er informatie te vinden is en bovendien luistervaardig is.  

In 2015 waren er ongeveer 100 binnenkomende gesprekken. In totaal is er in deze periode 14 uur 
telefonisch contact geweest met lotgenoten en/of hun directe omgeving. De gemiddelde gespreksduur 
was ongeveer negen minuten.   

  

Vrijwilligerscoördinatie 

De RSI-vereniging is volledig afhankelijk van het vele werk dat vrijwilligers bereid zijn te verrichten. In 
2015 is de vrijwilligerscoördinatie nieuw leven ingeblazen vanuit het nieuwe bestuur en zijn de banden 
met de bestaande vrijwilligers aangehaald via maandelijkse updates vanuit het bestuur en actief e-
mailcontact met oproepen en informatie. De lijst met vrijwilligers is opgeschoond en aan alle 
vrijwilligers is gevraagd wat zij voor de vereniging doen en willen doen. Hiermee is een beter beeld 
ontstaan van de mogelijkheden van alle vrijwilligers en daarna zijn vacatures uitgezet voor 
ontbrekende krachten. Dit heeft voor het eerst sinds jaren geleid tot enkele nieuwe vrijwilligers o.a. 
voor het RSI-Magazine en tot hernieuwde betrokkenheid van oud-vrijwilligers. Desondanks zijn ook 
weer enkele vrijwilligers in 2015 gestopt met hun activiteiten, bijvoorbeeld omdat zij het niet langer met 
werk of met andere activiteiten kunnen combineren.  

 

RSI-coaches 

De RSI-vereniging heeft ook in 2015 haar voucher besteed aan de samenwerking met het Centrum 
Chronisch Ziek en Werk (CCZW) voor ervaringsdeskundige coaches. Een voucher is een bedrag aan 
subsidie van het ministerie van SZW dat alleen kan worden besteed in een samenwerkingsverband 
met andere patiëntenverenigingen voor een specifiek project. Met deze voucher is een project 
mogelijk gemaakt dat ervaringsdeskundigen opleidt tot een professionele, gecertificeerde 
ervaringsdeskundige participatiecoach. Deze coaches zijn daarna in staat om mensen met RSI-
klachten te helpen om beter om te gaan met hun klachten en te participeren in de maatschappij, 
bijvoorbeeld door een adviestraject rondom reïntegratie. Via dit project zijn inmiddels vijf RSI-coaches 
gecertificeerd, waarvan twee in 2015. Deze coaches participeren bijvoorbeeld in de telefoondienst van 
de vereniging en organiseren workshops op themadagen waarin ze de opgedane kennis delen. Zo is 
op de jubileummiddag in 2015 een workshop over omgaan met RSI georganiseerd door één van de 
coaches.  


