
Zaterdag 24 september 2016

‘Spieren maken 
 de mens’

Zin in een gezellige themamiddag in hartje Amsterdam? 
Kom dan naar:

De RSI-vereniging nodigt je van harte uit om alles over je  
spieren te leren en ervaren. Onze keynote speaker en gastheer 
Jip Driehuizen verzorgt tijdens deze themamiddag een 
boeiende lezing-en-workshop-in-een. Jip is fysiotherapeut, 
ontspanningsspecialist en co-auteur van het boek ‘Omgaan 
met RSI’. 

Verder brengen we je helemaal op de hoogte van de laatste 
RSI-onderzoeken, inzichten en trends. Dit gebeurt aan de 
hand van PREMUS 2016 – 9th International Scientific Conference 
on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders in 
Toronto. Adviesraadslid Maaike Huijsmans heeft deze conferentie 
bezocht en deelt haar ervaringen. 

Tussendoor kun je naar hartenlust fietsen, wiebelen en 
wipwappen op een bonte verzameling stoelen, neergezet 
door ergonomiewinkel Backshop. Zij brengen ook muizen en 
toetsenborden mee, om uit te proberen.

En er is uiteraard voldoende gelegenheid om met andere 
RSI’ers tips en ervaringen uit te wisselen.

Praktische informatie
Locatie: Nieuwe Keizersgracht 58 sous, 1018 DT Amsterdam 
(tegenover de Hermitage).

De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In 
de buurt kun je (betaald) parkeren in parkeergarage Stopera 
(Waterlooplein 28). Vanaf 12.30 uur ben je welkom; het  
programma begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Meedoen? Je kunt je aanmelden tot 22 september per e-mail 
naar postbus@rsi-vereniging.nl. Gelieve in de e-mail het aantal 
personen en de betreffende adresgegevens te vermelden.  
Je ontvangt dan een bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 24 september!

postbus@rsi-vereniging.nl
033 – 247 10 43
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Voorlichting

Themamiddag ‘Spieren maken de mens’, zaterdag 24 september in Amsterdam

Jip Driehuizen: “Je spieren zijn ‘bezield’ 
met wat je doet, denkt en voelt”
Onverwacht schijnt op deze zaterdagmiddag de zon over de Nieuwe Keizersgracht in 
Amsterdam. Aan de schaduwkant, tegenover de Hermitage, is de bestemming voor 
vanmiddag: nummer 58. De ingang is bij de trap aan de voorzijde van het pand, want 
we moeten in het souterrain zijn. Een briefj e bij de deur maakt duidelijk welke bel voor 
‘RSI’ bedoeld is: hier vindt de RSI-themamiddag ‘Spieren maken de mens’ plaats. 

Het pand heeft voor velen een beladen geschiedenis, 
omdat de Joodse Raad er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zetelde. Vandaag de dag kunnen ondernemers er een 
ruimte huren, waaronder fysiotherapeut en bewegings-
wetenschapper Jip Driehuizen. Hij is onder andere 
gespecialiseerd in de behandeling van mensen met RSI 

en zal twee uur lang vertellen over zijn visie op de rol van 
spieren in het lichaam – en bij RSI in het bijzonder. Ook 
zal hij diverse oefeningen doen met het publiek; want 
twee uur stilzitten, dat kun je een RSI’er niet aandoen.

Bij binnenkomst is er een half uur de gelegenheid een 
bakje koffi  e of thee te doen en een blik te werpen op het 
assortiment ergonomische producten van Backshop. Diverse 
muizen, toetsenborden en standaarden zijn uit te proberen; 
oefentherapeute Lisanne Steenbergen beantwoordt de 
nodige vragen.

We nemen plaats in de aansluitende ruimte, waar 
verschillende ergonomische stoelen staan om uit te 
proberen. Na een introductie van voorzitter Sandra 
Oudshoff , de update van Maaike Huysmans (zie kader) en 
nog een korte pauze is het tijd voor het keynote-event: 
de lezing-en-workshop van Jip Driehuizen.

Een korte inleiding wordt meteen gevolgd door een 
oefening, want je lijf ‘bombardeert’ je volgens Jip met 
informatie. Om daarnaar te luisteren vraagt hij het publiek 
de ogen dicht te doen: “Je lichaam vertelt je hoe je wilt 
zitten.”

Gevoel
Gevoel loopt als een rode draad door het verhaal: “Je 
neemt waar met je spieren. Er gaan signalen van ons 
brein naar onze spieren, maar tegelijkertijd gaan er ook 

De Nieuwe Keizersgracht, tegenover de Hermitage

Een balancerende Jip
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veel weer terug. Zo hoef je bijvoorbeeld niet te ‘raden’ 
waar je arm is.” Een prikkel vanuit de hersenen komt in de 
spiervezels terecht om de spier geheel of gedeeltelijk aan 
te spannen. Bij te veel prikkels treedt hier verkramping 
op, waardoor je even moet rekken om dat tegen te gaan. 
Bij zittend werk kunnen zo klachten ontstaan: “Als je 
mailtjes binnenkrijgt veroorzaakt dat stress. Stresshor-
monen als cortisol zorgen voor signalen om je spieren tot 
actie aan te zetten. Bij mailtjes gaan ze niet in beweging 
komen; de hormonen hebben dan geen functie.” 

 
Alle spieren hebben snelle en langzame spiervezels. Bij 
langer durende activiteiten gebruiken we vooral de 
langzame spiervezels; de snelle gebruiken we voor kortere 
activiteiten, zoals het tillen van zware dingen of het 
opvangen van balletjes. Dat mogen de deelnemers even 
ervaren door te jongleren, wat niet iedereen succesvol 
afgaat - al heeft één dame het excuus dat ze, in plaats 
van jongleerballen, twee hartvormige stressballen van de 
tafel van Backshop heeft gepakt. 

Langzame spiervezels hebben meer zuurstof nodig, vertelt 
Jip. Hij denkt dat de gemiddelde RSI’er meer langzame 
spiervezels heeft. Omdat bij zittend werk het bloed niet 
zo snel stroomt, wordt er ook niet zoveel zuurstof naar die 
vezels gebracht. Kortom: het werk is niet zwaar genoeg. 
Daarom is het heel belangrijk om regelmatig te bewegen, 
zodat het hart sneller het bloed rondpompt en er meer 
zuurstof bij de langzame spiervezels terechtkomt. 

Spieren met spierstelsels
Je spieren worden scherp gehouden door hun eigen  
spierstelsels: de ‘spierspoeltjes’. Die houden controle over 
je reflex en geven voortdurend feedback: als je knijpt, 
spant de spier aan de onderkant van je arm aan. Maar,  
tegelijk geeft die aan de bovenkant een tegenreactie, 
zodat je knijpbeweging niet doorslaat. Dit verklaart waarom 
je bij een computertoetsenbord meer pijn ervaart dan bij 
de ouderwetse typemachine: bij de typemachine moet je 
heel duidelijk je vinger weer optillen, om het hamertje los 
te laten. Deze ‘natuurlijke’ tegenreactie ontbreekt bij de 
computer. 

Jongleren

De tafel van Backshop
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Met een ‘virtuele quiz’ maakt Jip duidelijk hoe de spieren 
voorbereid worden op actie: hij vraagt de deelnemers 
zich in te beelden aan een quiz mee te doen en op zijn 
signaal in gedachten ‘de rode knop’ in te drukken. De 
deelnemers voelen dat hun spieren zich aanspannen; een 
paar schieten zelfs met de arm de lucht in. Ditzelfde  
gebeurt bij wie zijn hand constant op een muis laat 
liggen: de arm is constant in voorbereiding om in actie te 
komen, terwijl dat niet gebeurt. 

Actie ... of niet?
Omdat we onze spieren voorbereiden op actie die niet komt 
en er ook te weinig zuurstof naar de spieren gaat, ontstaat 
pijn. Jip: “Je spieren zijn ‘bezield’ met wat je doet, denkt en 
voelt.” Hij kan er weinig literatuur over vinden, maar is 
ervan overtuigd dat dit zich vooral - maar niet uitsluitend 
- concentreert in de spierspoeltjes. Na verloop van tijd 
ontstaan dan kleine verhardingen: ‘triggerpoints’. Jip 
behandelde ze voorheen met de ‘dry needling’-methode, 
waarbij met een naald in die triggerpoints de spiertjes 
worden ontspannen. Tegenwoordig doet hij dit liever 
handmatig. 

Tussen de hersenen en de spieren komen er ook emoties 
bij. Jip: “Bij pijn heb je bijna een boeddhistische attitude 
nodig, anders blijft de spanning en alertheid hoog.” Om 

weer ‘rust in het zenuwstelsel’ te krijgen, zijn er een 
aantal dingen nodig: je moet goed voor jezelf zorgen. 
Beweeg dagelijks: maak daar iets moois van dat je voor 
jezelf kunt doen. Zorg dat je hart goed het bloed rond-
pompt, zodat er genoeg zuurstof naar je spieren gaat. We 
zijn gebouwd op afwisseling tussen ‘hollen en stilstaan’, 
dus spanning opbouwen, maar ook weer ontspannen. 
Bij yoga bouw je dit rustig op en ook van meditatie “is 
keihard bewezen dat het werkt.”  

Jips verhaal zorgt voor veel ‘aha’-reacties, zoals bij de 
zussen Dorien en Judith van Wessel uit Amsterdam. 
Dorien is door haar zus overgehaald mee te gaan: “Ik ben 
heel lang niet meer met mijn RSI bezig geweest. Mijn 
zus heeft me overgehaald mee te gaan, om weer recente 
inzichten te horen. Ik vond Jips verhaal heel interessant 
en ik ga nog eens goed kijken naar mijn werkplek.” 

Timo Krijnen uit Krommenie wordt door Jip behandeld en 
getuigt van de werking van zijn triggerpoint-therapie: “Ik 
dacht er nog wel een week last van te hebben, maar na 
twee dagen was de spanning weg.” Het nut van ontspanning 
en inspanning is hem ook bekend. Net voor hij RSI kreeg 
was hij opgehouden met tai-chi: “Daar ben ik nu maar 
weer mee begonnen.” 
 

 Jip vertelt
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Update door Maaike Huysmans
Maaike Huysmans is senior onderzoeker op de afdeling 
Sociale Geneeskunde van het VUmc. Zij heeft van 20 
tot en met 23 juni in Toronto, Canada de Premus 9th 
International Scientific Conference on the Prevention of 
Work-related Musculoskeletal Disorders bezocht. Op deze 
themamiddag vertelt zij over een aantal punten die aan 
de orde zijn gekomen. 
 
Allereerst vertelt ze over de ‘keynote’ van Brad Evanoff, 
over risicofactoren die kunnen leiden tot het Carpale 
Tunnel Syndroom (CTS). Door data bij elkaar te brengen 
van zes onderzoekscentra zijn de risicofactoren van 4300 
arbeiders in vijftig werklocaties in beeld gebracht – denk 
hierbij aan autofabrieken en de vleesverwerkende industrie. 
Het belangrijkste inzicht is dat herhalende bewegingen 
op zichzelf niet zozeer het probleem zijn; CTS ontstaat 
pas als daarbij ook kracht uitgeoefend wordt. Om tot 
goede preventie te komen, is het van belang te weten 
hoe lang bij bepaalde bewegingen kracht uitgeoefend 
mag worden, hoe stevig die kracht mag zijn en hoe 
piekbelasting voorkomen moet worden. Hierop zijn nu 
nog geen antwoorden. 

Wat andere onderzoeken passeren kort de revue: onderzoek 
naar biomarkers duidt erop dat er stofjes in het bloed 
gevonden zijn die mogelijk een rol spelen bij het 
ontstaan van klachten. Zo is een verhoogde hoeveelheid 
trygliceriden aangetroffen bij aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat. Het is echter niet duidelijk of dit is 
ontstaan ná de klachten, of dat de triglyceriden al voor 
de klachten aanwezig waren – oftewel: zijn ze eventueel 

oorzaak, of gevolg? Er is vervolgonderzoek nodig, want 
eerdere onderzoeken zijn niet zo heel netjes uitgevoerd. 
Ook onderwerp van onderzoek: mobiele telefoons en 
tablets. Het aantal verstuurde tekstberichten voorspelt 
hoeveel klachten iemand na een jaar heeft. En uit een 
review-onderzoek, waarin de resultaten van 61 studies 
naar interventies op de werkplek op een rijtje zijn 
gezet, blijkt dat geen enkele interventie een negatief 
effect laat zien – de klachten worden niet erger – maar 
slechts één vertoont een positief effect: kracht- of 
weerstandstraining helpt klachten te voorkomen en ze te 
beheersen - zelfs bij beginnende klachten. 

Dan nog wat aandacht voor een populair onderwerp: 
‘zitten is het nieuwe roken’. Het probleem is vooral de 
combinatie van zitten en niet fysiek actief zijn – waarbij 
fysiek actief zijn pas begint bij matige inspanning als 
ramen wassen of tuinieren. Een grafiek geeft een indruk-
wekkend beeld: 45-plussers die niet bewegen en meer 
dan elf uur per dag zitten hebben een bijna drie keer zo 
hoog risico om voortijdig te overlijden als 45-plussers die 
veel bewegen en weinig zitten. Om zitten op het werk te 
verminderen lijken zit-sta-bureaus en bureaus waaraan je 
kunt fietsen of op een loopband kunt lopen veelbelovend. 
Maar, het advies is nooit dat je een hele dag daarop zou 
moeten staan, want ook dat is niet gezond. Maaike: “We 
grappen weleens: als zitten ‘het nieuwe roken’ is, dan is 
staan ‘het oude roken’.” 

De PowerPoint-presentaties van Jip Driehuizen en Maaike 
Huysmans zijn te vinden op www.rsi-vereniging.nl.

Tekst: Jan Bockma
Foto’s: Jan Bockma

Update door Maaike Huijsmans


