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Door Patricia Veldhuis
Rotterdam. ’s Ochtends, als ze nét
wakker is, valt het mee. Dan zijn de
spieren en pezen in haar onderarm
waarschijnlijk zo ontspannen, denkt
Berga van der Donk (41), dat ze een
paar minuten pijnvrij is. Daarna
komt de pijn langzaam opzetten. Om
de rest van de dag niet meer weg te
gaan.

Van der Donk heeft al tien jaar rsi,
ofwel repetitive strain injury. Ze heeft
leren leven met de constante beper-
kingen van de aandoening, zegt ze,
en werkt inmiddels weer 26 uur ver-
spreid over drie dagen als adviseur
particulieren bij een bank. Hoop dat
het ooit over gaat, heeft ze niet meer.

Rsi, de beroepsziekte die in de ja-
ren negentig opdook, was jarenlang
onderwerp van felle discussies tussen
artsen, patiënten en fysiotherapeu-
ten. Was er wel sprake van lichamelijk
letsel? Zat het niet vooral tussen de
oren?

Inmiddels is er consensus over: de
ziekte bestaat, de klachten zijn echt.
Al is er volgens veel medici wel dege-
lijk een verband tussen het gedrag
van de patiënt en de pijnklachten. De
aandoening wordt tegenwoordig

Enkele voorbeelden van oefeningen om rsi te voorkomen. Ongeveer één op de drie Nederlanders heeft rsi-klachten. Fotodienst NRC

Hoezo een ziekte? Het zat toch tussen de oren?
Onderzoek onder 17.000 bedrijven toont aan dat er vorig jaar 10 procent meer verzuimd is door rsi dan in 2008

© Het ziekteverzuim als
gevolg van rsi stijgt.

© Door de recessie is de
werkdruk hoger en krijgen
meer mensen pijn aan
schouders, polsen of handen.

Het voormalig personeel van de failliete DSB Bank organiseert op 12 ju-
ni een feest om het overgebleven budget van de personeelsvereniging
op te maken. Voor het personeel is op het feest genoeg te doen: onder
meer bowlen, karten en lasergamen. De personeelskas valt buiten de
failliete boedel van de bank.

v© Ook Dirk Scheringa, voormalig DSB-baas, wordt voor het feest
uitgenodigd. Scheringa is ook te boeken voor lezingen via
w w w. d i r k s ch e r i n ga . n l / l e z i n g e n

© loopbaan kort

© laatste personeelsfeest voor DSB

Op deze plek elke week een korte cursus hoe beter te worden in je werk.
Over het onderwerp van de training kunnen jullie meepraten, via ons
weblog nrcnext.nl.

Aflevering 3: Hoe word ik gemotiveerd?

© hoe word ik...

Vind de oorzaak
Eerst moet je volgens coach Em-
mie Leenen nagaan hoe het komt
dat je motivatieproblemen hebt.
Als je dit weet, kun je werken aan
motivatie. Zo kan een motivatie-
probleem met opvoeding te ma-
ken hebben. Leenen: „Als ie-
mand ouders heeft die werk als
verplichting zien, dan werkt dit
door op dochter of zoon.”

Herken je drijfveer
Een motivatieprobleem aanpak-
ken is zoeken naar een drijfveer.
Loopbaancoach Gert-Jan Kete-
laar: „Vind je kwaliteiten die je op
je werk kunt toepassen”, tipt hij.
Bedenk of de functie wel bij je
past. „Als je introvert bent, maar
een baan hebt waarin extravert
gedrag gewenst is, dan is het las-
tig gemotiveerd blijven.”

Denk niet te negatief
Kijk naar de positieve kanten van
je werk. Heb je doorgroeimoge-
lijkheden? Is de sfeer goed?
„Denk in mogelijkheden, niet be-
perkingen”, adviseert Ketelaar. Volgens hem zijn
Nederlanders te vaak gericht op wat misgaat.
„Misschien vind je het bedrijf heel leuk, maar
kom je beter tot je recht in een andere functie.”

Verbeter de werkomgeving
Maak het naar je zin op je werk. „Als je visueel
ingesteld bent, maar je zit in een grauw en grijs
hok, maak je plek dan wat leuker door posters,
kaarten of plantjes”, zegt Ketelaar. Ook kun
je volgens hem meer voldoening uit je
werk halen door goed contact met
c o l l e ga ’s. „Leer elkaar weer als
mensen te zien.”

Vakbond De Unie
pleit voor invoer
l u ch t va a r t v e r l e t
Culemborg. Vakbond De Unie
vindt dat er een regeling moet komen
voor personeel op Schiphol in situa-
ties waarin geen vliegverkeer moge-
lijk is. Dat maakte de vakbond giste-
ren bekend. De bond wil met werk-
nemers, werkgevers en de overheid
overleggen over een aanpak die te
vergelijken is met het vorstverlet in
de bouw. Niet alleen de luchtvaart-
maatschappijen, maar ook bagageaf-
handelaars, beveiligingsbedrijven en
andere ondernemingen die actief zijn
op Schiphol, hebben de afgelopen da-
gen grote verliezen geleden door het
sluiten van het Nederlandse lucht-
ruim. Een ‘l u ch t va a r t v e r l e t ’ moet
voorkomen dat werknemers onbe-
taald naar huis worden gestuurd of
verplicht vakantie moeten opnemen,
zo betoogt De Unie. (ANP)

Studenten steunen
s ch o o n m a k e r s
Rotterdam. Studenten en docen-
ten van de Erasmus Universiteit steu-
nen de strijd van de schoonmakers
voor een betere betaling. De studen-
ten hebben honderden handtekenin-
gen opgehaald, die zij gisteren aan de
directie van de universiteit hebben
aangeboden, zo heeft FNV Bondge-
noten laten weten. Gisteren voerden

stakende schoonmakers actie bij de
universiteit in Rotterdam. (AN P)

Exacte vakken een
stuk populairder
Den Haag. Het aantal middelbare
scholieren en studenten dat voor
exacte vakken kiest, is de afgelopen
jaren flink toegenomen. Dat blijkt
uit cijfers van het Platform Bèta
Techniek, waarvan de resultaten gis-
teren naar buiten zijn gekomen. Uni-
versiteiten zagen de grootste toena-
me (62 procent). Vooral meisjes gaan
vaker de bètakant op. Het aantal
vrouwelijke studenten in het hoger
onderwijs groeide met meer dan de
helft. De overheid heeft het platform
een aantal jaren geleden opgezet om-
dat er een tekort aan technisch perso-
neel dreigde. (AN P)

LEI: inperking van
veestapel kost banen
Wageningen. Inperking van de vee-
stapel om de productie van mest te-
rug te dringen, kan leiden tot een
verlies van 39.000 arbeidsplaatsen.
Dit blijkt uit een onderzoek dat het
LEI, onderdeel van de universiteit
Wageningen, heeft uitgevoerd voor
het ministerie van VROM. Om de
vraag naar mest in overeenstemming
te brengen met het aanbod moet het
aantal dieren volgens het LEI flink
worden verminderd. (ANP)

Tekst: Daphne Koenders Illustratie: JOris Fiselier
vaak aangeduid met de verzamel-
naam KANS, wat staat voor Klachten
Arm Nek Schouder.

Recent onderzoek van het Experti-
secentrum RSI van Arbo Unie onder
17.000 bedrijven laat een stijging
zien van het ziekteverzuim als gevolg
van rsi. In 2009 veroorzaakte de aan-
doening in totaal 37.794 verzuimda-
gen, ruim 10 procent meer dan in
2007. Per jaar levert het de bedrijven
in het onderzoek een kostenpost op
van bijna 30 miljoen euro, becijferde
Erwin Speklé, hoofd van het Experti-
secentrum RSI. „De laatste tijd dach-
ten veel mensen dat rsi verleden tijd
is”, zegt hij. „Maar dat valt dus wel
mee. Of tegen, eigenlijk.”

Volgens verschillende onderzoe-
ken krijgen veel werknemers ooit te
maken met de aandoening. Zo becij-

ferde TNO Arbeid in 2006 dat maar
liefst 28 procent van de werknemers,
ofwel bijna twee miljoen Nederlan-
ders, weleens last heeft van klachten
aan arm, nek of schouder.

Het aantal patiënten dat zich ziek
meldt vanwege rsi of KANS bleef de
afgelopen jaren echter redelijk stabiel
op een kleine duizend per jaar en nam
het laatste jaar zelfs licht af.

Dat komt, zegt Speklé van Arbo

Unie, doordat werknemers met lichte
rsi-klachten zich niet snel melden bij
een bedrijfsarts en dus ook niet in de
officiële cijfers belanden.

„De mensen die zich wél melden,
vormen het topje van de ijsberg”, zegt
Willem Hollander, voorzitter van de
rsi-patiëntenvereniging. „In werke-
lijkheid lopen veel meer mensen rond
met pijn aan hun armen of schouders,
maar durven zij daar niet aan toe te
geven.”

Die angst heeft te maken met de
economische recessie, denkt Hollan-
der. „Werknemers zijn als de dood
om hun baan te verliezen. Ze durven
zich niet ziek te melden en gaan ge-
woon door met hun werk.”

„Het is nu geen fijne tijd om ziek te
z ij n ”, zegt ook fysiotherapeut en
stressdeskundige Gideon de Haan.

„Mensen met een jaarcontract hou-
den hun mond en bijten hun kiezen
op elkaar als ze klachten krijgen. Die
zijn al lang blij dat ze nog aan het
werk zijn.”

Diezelfde economische crisis zorgt
tegelijkertijd voor een toename van
de klachten, denken de deskundigen.
„De werkdruk is in veel bedrijven ho-
ger als gevolg van de crisis”, zegt De
Haan. „Er is vaak sprake van een reor-
ganisatie en er moet dus met een klei-
nere club hetzelfde werk worden ver-
richt. Dat kunnen mensen wel twee,
drie maanden volhouden, maar veel
langer gaat niet. Dan krijgen mensen
onherroepelijk klachten.”

Fysiotherapeut en psychothera-
peut Kees Jan de Langen bevestigt de
invloed van werkdruk op pijnklach-
ten aan schouders en armen. „Bij rsi

gaat het om veel meer dan lang achter
de computer zitten”, zegt hij. „De
manier waaróp je werkt is van veel
groter belang. Ik zeg weleens tegen
mijn patiënten: mijn zoon zit veer-
tien uur per dag achter zijn spelcom-
puter en heeft nergens last van, maar
mensen die onder grote druk zes uur
per dag werken, verrekken op den
duur van de pijn.”

Wie onder druk werkt, verkrampt,
legt De Langen uit. „Er komt span-
ning in de nek, waardoor er een ver-
minderde doorbloeding van de pezen
en zenuwen naar de armen optreedt
en daardoor kunnen mensen al snel
last krijgen van tintelingen en, in er-
gere gevallen, heftige pijn in hun ar-
men of handen.”

Hoe die pijn voelt? Berga van der
Donk moet er even over nadenken.

„Vergelijk het met de pijn die je kunt
voelen als je heel lang en hard de bad-
kamervloer aan het schrobben ben”,
zegt ze dan. „De spieren in je arm
gaan strak staan, ze verzuren. Dat ge-
voel heb ik de hele tijd.”

De pijn zorgt er in haar geval voor
dat ze veel dingen niet meer kan.
„Vroeger ging ik als een tornado door
het huis en was de boel in een paar
uur helemaal schoon, dat kan ik me
inmiddels niet meer voorstellen.”

Op het werk gaat het redelijk al kan
ze soms „geen toetsenbord aanra-
ken”. Het moeilijkste is, zegt Van der
Donk, om toe te geven dat je iets niet
kunt. „Dat heb ik echt moeten leren.
Op mijn werk wordt me soms ge-
vraagd om te notuleren. „Vroeger zou
ik het toch gewoon gedaan hebben,
tegenwoordig zeg ik nee.”

© Met een kleine club
moet hetzelfde werk
worden verricht §

stressexpert Gideon de Haan


