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Arbeidsomstandigheden

Ve r z u u r d e
armspieren
Rsi, bestaat dat nog? Het
zat toch tussen de oren?
Rsi bestaat wel degelijk.
Mensen zijn zelfs langer
ziek. Het kost bedrijven
miljoenen.

Ontwikkel uw externe brein
Titel: Making it all Work – winnen
in het spel van werk en leven
Auteur: David Allen
Uitgever: Academic Service.
2009. 330 pagina’s. 24,95 euro.

Door Ykje Vriesinga
Self-help boeken richten zich
meestal op grote doelen in het le-
ven: het vinden van de ware liefde,
bereiken van wereldfaam of het
vergaren van uw eerste miljoen.
Het liefst geschreven door een
Amerikaan die op de omslag met
een brede glimlach zijn lezers
voorhoudt dat ze via vijf eenvou-
dige stappen al hun problemen
kunnen oplossen.

Organisatieadviseur David Al-
len voldoet aan het stereotype,
maar beperkt zijn advies tot het
scheppen van orde in alledaagse
zaken. Orde in de papieren, e-
mails en projecten waaronder de
moderne mens thuis en op zijn
werk bedolven raakt. Want deze
chaos staat geluk en zielerust in de
weg. Gemiste deadlines en opsta-
pelende aanmaningen geven
s t r e s s.

In zijn derde boek Making it all
Wo r k herhaalt Allen het eenvoudi-
ge grondbeginsel uit Getting
Things Done, zijn eerste bestseller:
leg alles vast. Mensen zijn niet ge-
maakt om tientallen taken, af-
spraken en deadlines te onthou-
den. Ons brein gooit alles op een
hoop en trekt op willekeurige mo-
menten een taak uit de stapel.
Daardoor bedenkt u ’s ochtends
onder de douche dat de sluitings-
datum van een subsidieaanvraag
nadert. Om het eenmaal op uw
werk weer te vergeten.

Allen heeft sympathie voor de
chaotische mens. Hij ziet gemiste

deadlines en onbetaalde verkeers-
boetes niet als een gebrek aan dis-
cipline, maar als een logisch ge-
volg van de tekortkomingen van
het ons brein.

De homo chaoticus moet zich-
zelf daarom te slim af zijn, vindt
Allen, en een extern brein creëren
voor het opvangen en ordenen van
al zijn taken, projecten en doelen.

Hoe? Eerst moet u alle taken en
plannen opschrijven die rond-
zwerven in uw gedachten. Maak
daarvan een stapel, samen met al
uw rondslingerende facturen en
visitekaartjes. Gooi zoveel moge-
lijk weg en stop de rest in uw ad-
ministratiesysteem. Allen stuurt
zijn lezers daarvoor met een bood-
schappenlijst naar de kantoor-
boekhandel voor papierbakjes,
plastic insteekhoesjes en een ar-
chiefkast met hangmappen.

Als u alle stappen van Allen op-
volgt resteert uiteindelijk een
handzaam overzicht van alle ta-
ken die u moet afhandelen. Rest

het nog ze te doen.
Die laatste stap is meteen ook

de lastigste. De mens is immers
lui. Maar, zegt Allen, gesteund
door een goed organisatiesysteem
kunt u er op vertrouwen dat er in
ieder geval niets belangrijks volle-
dig aan uw aandacht ontglipt. En
heeft u een moment de tijd om za-
ken af te handelen, bijvoorbeeld
door een afgezegde afspraak, dan
is direct duidelijk welke taak de
meeste prioriteit heeft.

De beloning voor mensen die
het GTD-systeem (genoemd naar
zijn eerste boek) invoeren en re-
gelmatig onderhouden is, in Al-
lens woorden, stressvrije produc-
tiviteit.

Allen is ervan overtuigd dat hij
zijn volgers helpt overzicht te krij-
gen over de dagelijkse chaos.
Daardoor hebben GTD-adepten
vervolgens de rust om hun dro-
men te bereiken. Zoals het verga-
ren van hun eerste miljoen. En dat
is uiteindelijk waar het Allen als
self-helpgoeroe om gaat: mensen
hun grote doelen laten realiseren.

In Making It All Work legt Al-
len gedetailleerd de filosofie uit
achter zijn systeem. Het is een sa-
menvatting geworden van zijn
eerdere boeken, maar dan ont-
daan van de praktische invalshoek
en aangevuld met overbodige
beeldspraken en wijsheden. Wie
het GTD-systeem nog niet kent,
kan beter Getting Things Done le-
zen. En wie het al heeft ingevoerd,
maar verse inspiratie zoekt, kan
volstaan met het herlezen van het
eerste boek. Een goed self-help-
boek heeft immers geen vervolg
nodig: uw leven is al gered door de
vijf eenvoudige stappen uit het
eerste boek.

B o e ke n Werkgevers: meer aandacht voor groei

Door onze redacteur
Michèle de Waard
Den Haag, 22 april. Groei,
groei, groei. Dat is de boodschap
die het bedrijfsleven heeft voor de
politiek. „Als de wereldeconomie
de komende jaren 5,75 procent
groeit, moet het toch mogelijk zijn
voor een internationaal land als
Nederland harder te groeien dan
de 1,75 procent die het Centraal
Planbureau voorspelt”, zegt Ber-
nard Wientjes, voorzitter van de
grootste werkgeversorganisatie
V N O-N CW.

Met de presentatie vandaag van
Optimistisch over duurzame groei en
werkgelegenheid willen werkgevers-
organisaties dit doel kracht bijzet-
ten. Alleen als het lukt de concur-
rentiekracht van Nederland te ver-
sterken en het nationaal inkomen
groter te maken, is het mogelijk de
welvaart te handhaven.

Juist daarover maken de werk-
gevers zich zorgen; in de meeste
verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen domineren be-
zuinigingen. „Er wordt nauwe-
lijks over gerept hoe Nederland de
economische groei kan verster-
ken”, zegt Wientjes. Dat terwijl de
economie door de crisis met een
record van 5 procent kromp.

„Zorg dat je verdient en niet al-
leen herverdeelt”, zegt Loek Her-

mans, voorzitter van de werkge-
vers in het midden- en kleinbedrijf
MKB Nederland. „Hoe willen we
dat Nederland er over tien jaar uit-
ziet? Waarmee verdienen we ons
geld?” Daarover zou de politiek
zich volgens hem moeten buigen.

Bezuinigen is ook volgens werk-
gevers nodig om het begrotings-
tekort te verkleinen. Maar bezui-
nigingen mogen de groei niet te-
genhouden, vinden ze.

De welvaart staat al onder druk
door een krimpende beroeps-
bevolking en door nieuwe concur-
renten in de wereld. De verschui-
ving van het economisch zwaarte-
punt in de wereld van het Westen
naar Azië levert Nederlandse be-
drijven nieuwe concurrenten op,
maar ook kansrijke nieuwe vesti-
gingsplaatsen en afzetgebieden.

„Die moeten we pakken”, zegt

Hermans. „Zet op versterking van
de concurrentiekracht en bezuinig
op overlast en hinder voor de eco-
nomie.” Daarmee kan 20 miljard
bespaard worden, menen werk-
gevers. Hun plannen? Voer een va-
caturestop in en reorganiseer de
overheid zodat deze met 25 pro-
cent krimpt. Versterk investerin-
gen in sleutelgebieden zoals duur-
zame energie, hightechsystemen
en materialen, bloemen en voed-
sel, chemie, water, de creatieve in-
dustrie. Op deze terreinen kan Ne-
derland volgens ondernemers
nieuwe sterke mondiale posities
opbouwen. En de bouw van meer
kerncentrales is nodig omdat de
energietekorten in de toekomst
investeringen in iedere vorm van
energie noodzakelijk maken.

„Het ontbreekt aan een ambiti-
eus economisch beleid”, zegt

In de afgelopen weken is
vooral veel gesproken over
bezuinigingen. Werkgevers
willen meer aandacht voor
bevordering van groei.
Vandaag presenteerden ze
daarvoor een plan.

Uitholling van overlegmodel vormt risico voor realiseren ambitieuze veranderingen

Door onze redacteur
Patricia Veldhuis

’SOchtends, als ze net wak-
ker is, valt het mee. Dan
zijn de spieren en pezen

in haar onderarm zo ontspannen,
denkt Berga van der Donk (41), dat
zij een paar minuten pijnvrij is.
Daarna komt de pijn langzaam op-
zetten. 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 beperkingen van
de aandoening, zegt ze, en ze
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
m e e r.

Rsi, de beroepsziekte die in de
jaren negentig opeens opdook,
werd onderwerp van jarenlange
discussie tussen artsen, patiënten
en fysiotherapeuten. Was er wel
sprake van lichamelijk letsel? Zat
het niet tussen de oren? Inmiddels
is er brede consensus: de ziekte be-
staat, de pijn, tintelingen en zelfs
verlammingen in armen, schou-
ders en handen zijn echt. Al is er
volgens medici en volgens onder-
zoek (zie: Wat heeft invloed?) ook
een verband tussen gedrag en
klachten van de patiënt.

Recent onderzoek van het Ex-
pertisecentrum RSI van Arbo Unie
onder 17.000 bedrijven laat zien
dat mensen langer ziek zijn als ge-
volg van rsi. In het eerste kwartaal
van 2009 veroorzaakte de aandoe-
ning in totaal 37.794 verzuimda-
gen, 3 procent meer dan in het eer-
ste kwartaal van 2008 en ruim 10
procent meer dan in het eerste
kwartaal van 2007. Het is een jaar-
lijks terugkerende kostenpost:
voor de bedrijven uit het onder-

zoek van bijna 30 miljoen euro, be-
cijferde Erwin Speklé, hoofd van
het Expertisecentrum RSI. „De
laatste tijd dachten veel mensen
dat rsi verleden tijd is”, zegt hij.
„Maar dat valt dus tegen.”

Volgens verschillende onder-
zoeken van TNO Arbeid en de Ge-
zondheidsraad krijgt een kwart
van alle werknemers ooit te maken
met rsi. Variërend van lichte pijn
of tintelingen aan armen, nek of
schouder, tot klachten die ziekte-
verzuim en zelfs arbeidsonge-
schiktheid tot gevolg hebben.
Toch is het aantal werknemers dat
zich daadwerkelijk wegens rsi ziek
meldt betrekkelijk gering: al jaren
rond de 4.000 per jaar, volgens Ar-
bo Unie. Het aantal ziekmeldin-
gen nam afgelopen jaar zelfs licht
af, van 951 in het eerste kwartaal
van 2008, naar 912 in het eerste
kwartaal van 2009.

„Dat is wel te verklaren: minder
mensen melden zich ziek, maar
degenen die zich ziekmelden zijn
langer uitgeschakeld”, zegt Spek-

lé, die eind dit jaar aan de Vrije
Universiteit hoopt te promoveren
op rsi-preventie.

Volgens hem melden werkne-
mers met rsi-klachten zich niet
meer zo snel als voorheen bij een
bedrijfsarts en komen zij dus ook
per definitie niet in de verzuimcij-
fers voor. „De meeste bedrijven
sturen hun zieke werknemers te-
genwoordig pas na twee weken
ziekteverzuim naar de bedrijfs-
arts. Pas als ze daar zijn geweest,
komen ze in de officiële verzuim-
cijfers terecht. Misschien melden
zij zich voor die tijd al bij hun
huisarts, maar die cijfers worden
door ons niet bijgehouden.”

Speklé vermoedt dat werkne-
mers met rsi zich niet snel ziek
durven te melden, uit angst voor
ontslag. „De mensen die zich uit-
eindelijk wél melden bij de be-
drijfsarts, zijn echt goed en dus
langdurig ziek en veroorzaken het
hogere verzuimcijfer.”

Werknemers die bij de bedrijfs-
arts belanden, vormen het topje

van de ijsberg, stelt Willem Hol-
lander, voorzitter van de rsi-pa-
tiëntenvereniging (1.800 leden en
nog steeds groeiende). „In werke-
lijkheid lopen er veel meer mensen
rond met pijn aan hun armen of
schouders, maar zij durven er niet
aan toe te geven. We krijgen de
laatste maanden tientallen tele-
foontjes per maand van mensen
met pijn die dat op hun werk niet
durven te vertellen.”

Die angst heeft te maken met de
economische recessie, denkt Hol-
lander. „Werknemers zijn in deze
tijd als de dood om hun baan te
verliezen. Ze durven zich niet ziek
te melden, omdat ze bang zijn dat
zij er dan bij een volgende reorga-
nisatie uitvliegen en gaan dus ge-
woon door met hun werk.”

Het is geen fijne tijd om ziek te
zijn, zegt ook fysiotherapeut en
stressdeskundige Gideon de Haan.
„Mensen met een jaarcontract
houden hun mond en bijten hun
kiezen op elkaar als ze klachten
krijgen. Die zijn allang blij dat ze

nog aan het werk zijn.”
Zorgelijk, vindt Speklé van Arbo

Unie, want hoe langer mensen met
beginnende rsi-klachten rondlo-
pen, hoe groter de kans op chroni-
sche pijnklachten en langer ziekte-
verzuim. „Wij zien het liefst dat
mensen zich in een vroeg stadium
melden, dan kan er snel actie wor-
den ondernomen.”

Door de recessie melden werk-
nemers zich niet alleen later dan
normaal bij de bedrijfsarts. Ook
het aantal mensen dat rsi ontwik-
kelt, zal stijgen, voorspelt De
Haan. „De werkdruk is in veel be-
drijven hoger als gevolg van de cri-
sis. Er is gereorganiseerd en er
moet dus met een kleinere club
hetzelfde werk worden verricht.
Dat kunnen mensen wel twee, drie
maanden volhouden, maar veel
langer gaat niet. Dan krijgen men-
sen onherroepelijk klachten.”

Fysiotherapeut en psychothera-
peut Kees Jan de Langen bevestigt
de invloed van werkdruk op pijn-
klachten aan schouders en armen.

„Bij rsi gaat het om veel meer dan
lang achter de computer zitten”,
zegt hij. „De klachten ontstaan
door een combinatie van factoren.
Repeterende bewegingen maken
met de computermuis is niet de
enige oorzaak. De manier waaróp
je werkt, is van groter belang. Ik
zeg weleens tegen mijn patiënten:
mijn zoon zit veertien uur per dag
achter zijn spelcomputer en heeft
nergens last van, maar mensen die
onder grote druk slechts zes uur
per dag werken, verrekken op den
duur van de pijn.”

Wie veel onder druk werkt, ver-
krampt, legt De Langen uit. „Er
komt spanning in de nek, waar-
door er een verminderde doorbloe-
ding van de pezen en zenuwen
naar de armen optreedt en daar-
door kunnen mensen al snel last
krijgen van tintelingen en, in erge-
re 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 badkamervloer aan het schrob-
ben ben”, zegt ze dan. „De spieren
in je arm gaan strak staan, ze ver-
zuren. Dat gevoel heb ik de hele
t ij d . ”

De pijn bewerkstelligt in haar
geval dat ze veel dingen niet meer
kan. „Voordat ik rsi kreeg, ging ik
als een tornado door het huis en
was de boel in een paar uur hele-
maal schoon, dat kan ik me nu niet
meer voorstellen.” Werken gaat te-
genwoordig redelijk, al kan ze
soms „geen toetsenbord aanra-
ken”. Het moeilijkste is, zegt zij,
om toe te geven dat je iets niet
kunt. „Dat heb ik echt moeten le-
ren. Op mijn werk wordt me soms
gevraagd om te notuleren. Vroeger
zou ik dat gedaan hebben, tegen-
woordig zeg ik nee.”

Wat heeft invloed?
Anders dan lange tijd werd
aangenomen hebben mensen
die veel met de computer wer-
ken, niet méér kans op rsi dan
mensen die minder uur per
dag computeren. Dat conclu-
deerde bewegingsweten-
schapper Stefan IJmker, die in
juli 2008 op het onderwerp
promoveerde aan het VU Me-
disch Centrum. IJmker volgde
twee jaar lang duizend kan-
toormedewerkers in vijf orga-
nisaties om te zien of zij
rsi-klachten kregen. In eerdere
studies naar rsi, waarbij werk-
nemers zelf het aantal uren
dat ze typen of ‘m u i ze n ’ moes-
ten bijhouden, leek veel wer-
ken met de muis tot pijn in ar-
men en polsen te leiden door
de accumulatie van bewegin-
gen. Maar in het onderzoek
van IJmker had het aantal
uren muisgebruik en typen
geen invloed. De enige licha-
melijke factor die nadelig
bleek, was tegelijkertijd bellen
en de computer gebruiken.
Wél spelen psychosociale en
organisatorische problemen
op het werk een rol, ontdekte
IJmker. Mensen die eentonig
werk hebben, weinig waarde-
ring krijgen in hun werk of er
juist erg aan toegewijd zijn en
bijvoorbeeld doorwerken tij-
dens de lunch, hebben meer
kans op rsi.

Wientjes die dit „één heel bijzon-
dere zwakte” van Nederland
noemt. Het land heeft juist grote
behoefte aan een modern indu-
strie- en dienstenbeleid. Dat ver-
eist een veel krachtiger ministerie
van Economische Zaken met dui-
delijke bevoegdheden en meer
budget – iets waar Frankrijk sterk
in is. „Niet om noodlijdende be-
drijven te steunen zoals in de jaren
tachtig ,” zegt Hermans, „maar om
onderzoek en innovatie in de sleu-
telgebieden te ondersteunen en
doorbraken te forceren om zwak-
tes in Nederland aan te pakken.”

Durf te selecteren en topoplei-
dingen aan te bieden, luidt het de-
vies van de werkgevers. En het be-
roepsonderwijs moet dringend
worden versterkt door de wild-
groei aan opleidingen in te dam-
men. Hermans: „We hebben ook
gouden handjes nodig.”

Naast verhoging van het kennis-
niveau is het volgens werkgevers
ook van belang meer mensen aan
het werk te krijgen. Ze menen
zelfs dat een oud (sociaal-demo-
cratisch) ideaal van volledige
werkgelegenheid binnen handbe-
reik is. De demografische ontwik-
keling – meer ouderen, minder
jongeren – leidt tot permanente
schaarste op de arbeidsmarkt.

Verdere verhoging van het aan-
tal werkenden vraagt om doorbra-
ken om werken lonender te ma-
ken. Daarom pleiten werkgevers
voor invoering van één belasting-
tarief (vlaktaks). „Ook voor vrou-
wen met een deeltijdbaan wordt
het dan aantrekkelijker meer uren
te werken”, zegt Wientjes.

Werken tot 67 jaar, verkorting
van de WW van 38 naar 12 maan-
den, een fiscale mobiliteitsbonus

en vermindering van de ontslag-
vergoeding moeten het arbeids-
aanbod vergroten. Geen aantrek-
kelijke boodschap voor de bonden.
„We leveren ook”, zeggen
Wientjes en Hermans. Werkgevers
willen bij dreigend ontslag „vol in-
zetten” op het begeleiden van
mensen naar een nieuwe baan.
„Laten we er met de vakbeweging
voor zorgen dat ontslag bijna
nooit meer voorkomt”, zegt
Wi e n t j e s.

Het klinkt haast utopisch. Voor-
al omdat werkgevers er tegelijk
voor waarschuwen dat uitholling
van het overlegmodel misschien
wel het grootste gevaar is dat de
groeiagenda bedreigt. In het verle-
den wist het overlegmodel zich
steeds te vernieuwen, wat tot har-
monieuze arbeidsverhoudingen
leidde en tot een groot aanpas-
singsvermogen van de economie.
Maar „radicalisering van een min-
derheid van de achterban van de
vakbond en daarmee vervreem-
ding van de meerderheid van de
werknemers bedreigen dit”, aldus
de werkgeversorganisaties.

Daarom vinden Wientjes en
Hermans het hoopgevend dat
FNV-voorzitter Agnes Jongerius
afgelopen weekend op tv liet we-
ten dat ze zich inzet om voor de
verkiezingen met werkgevers tot
pensioenafspraken te komen.
Henk van der Kolk van FNV Bond-
genoten werd zelfs „wa r m ” van de
gedrevenheid waarmee onderne-
mers en wetenschappers van het
Innovatieplatform deze week hun
groeiagenda voor de toekomst pre-
senteerden. Maar betrek er wel de
werknemers bij, waarschuwde Van
der Kolk, want „echte innovatie
begint op de werkvloer”.

Tennisarm of KANS
Tennisarm, muisarm, het car-
paletunnelsyndroom of repe-
titive strain injury (rsi): zoveel
klachten, zoveel definities. De
meeste onderzoekers en de
patiëntenvereniging spreken
nog van rsi, een verzamelbe-
grip voor pijnklachten in de
nek, schouders, bovenrug, ar-
men, polsen, handen en vin-
gers, waarbij de zenuwen, pe-
zen of spieren niet optimaal
functioneren.
Fysiotherapeuten en medici
hanteren tegenwoordig liever
de overkoepelende term
KANS, wat staat voor Klachten
Arm Nek Schouder (of CANS:
Complaints of Arm, Neck
and/or Shoulder). In 2005 be-
sloot een groep deskundigen
uit elf verschillende medische
disciplines na twee jaar over-
leg dat de term rsi onjuist is en
patiënten meer kwaad dan
goed doet. „Rsi suggereert
dat er sprake is van letsel, in-
jury, terwijl er lang niet altijd
lichamelijke afwijkingen bij
deze pijnklachten worden ge-
vo n d e n ”, zegt fysiotherapeut
Gideon de Haan. Ook sugge-
reert het woord repetitive dat
er een verband is tussen de
pijn en het maken van herha-
lende bewegingen, wat niet
onomstotelijk bewezen is.
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Groei bruto binnenlands product in procenten

Economische groei keert terug
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