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Waarom onderzoek naar precisiewerk

in relatie tot RSI?

• In veel beroepen sprake van precisiewerk

• In dit soort beroepen komt veel RSI voor
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Precisiewerk vereist exacte positionering en beweging van 
de hand:

• “Filteren” bewegingsruis ⇒ verhoogde stijfheid 

Precies werken, hoe doe je dat precies?
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Precisiewerk vereist exacte positionering en beweging van 
de hand:

• “Filteren” bewegingsruis ⇒ verhoogde stijfheid 

• Proprioceptie; positiegevoel en bewegingsgevoel

• Visuele sturing

Precies werken, hoe doe je dat precies?
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Van precisiewerk tot RSI

Precisie-Pijn Model

↑ Precisie-eisen

↑ Vermoeidheid

↑ Acute Pijn

↑ Bewegingsruis

↓ Proprioceptie

↑ Lichamelijke inspanning:

↑ Spieractiviteit

↑ Kracht

⇒ RSI

⇒ Vicieuze cirkel
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Onderzoeksvragen proefschrift
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lichamelijke inspanning?
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Onderzoeksvragen proefschrift

1. Leiden hogere precisie-eisen tot een verhoogde 
lichamelijke inspanning?

2. Leidt lokale spiervermoeidheid tot minder precies 
werken?

3. Hebben mensen met RSI:

a) een verminderde proprioceptie?

b) meer moeite met precisiewerk?

c) een verhoogde lichamelijke inspanning tijdens 
precisiewerk?
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1. Leiden hogere precisie-eisen tot een 

verhoogde lichamelijke inspanning?

• 26 mensen zonder RSI
• Precisietaak op computer
• Met pen en tablet

• Klein doel en groot doel
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• 26 mensen zonder RSI
• Precisietaak op computer
• Met pen en tablet

• Klein doel en groot doel

Hogere precisie-eisen leiden tot een verhoogde 
lichamelijke inspanning

1. Leiden hogere precisie-eisen tot een 
verhoogde lichamelijke inspanning?
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2. Leidt lokale spiervermoeidheid

tot minder precies werken?

• 11 mensen zonder RSI
• Precisietaak op computer
• Voor en na vermoeidheidsprotocol
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2. Leidt lokale spiervermoeidheid

tot minder precies werken?

• 11 mensen zonder RSI
• Precisietaak op computer
• Voor en na vermoeidheidsprotocol

Lokale spiervermoeidheid leidt tot minder precies werken
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3a. Hebben mensen met RSI een verminderde 

proprioceptie?

• Positiegevoel als maat voor proprioceptie

• 23 mensen met RSI, 26 mensen zonder RSI

• Aanwijzen van doelen zonder zicht op arm en hand

• Elk doel 20 keer aanwijzen

• Spreiding van punten is een maat voor positiegevoel

Start

Doel 1
Doel 2

Doel 3
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3a. Hebben mensen met RSI een verminderd

positiegevoel?

Doel 3

Doel 2

Doel 1

Startpunt
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3a. Hebben mensen met RSI een verminderd

positiegevoel?

Doel 3

Doel 2

Doel 1

Startpunt
Startpunt

Doel 3

Doel 2

Doel 1

Mensen met RSI

Mensen zonder RSI
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Mensen met RSI hebben een verminderd positiegevoel

3a. Hebben mensen met RSI een verminderd
positiegevoel?

Doel 3

Doel 2

Doel 1

Startpunt
Startpunt

Doel 3

Doel 2

Doel 1

Mensen met RSI

Mensen zonder RSI
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3b. Hebben mensen met RSI meer

moeite met precisiewerk?

• 26 mensen zonder RSI, 23 mensen met RSI

• Precisietaak op computer

• Met pen en tablet
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3b. Hebben mensen met RSI meer

moeite met precisiewerk?

• 26 mensen zonder RSI, 23 mensen met RSI

• Precisietaak op computer

• Met pen en tablet

Mensen met RSI werken minder precies in precisietaken,

deels als gevolg van verminderd positiegevoel
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3c. Hebben mensen met RSI een verhoogde 

lichamelijke inspanning?

• Pendruk en spieractiviteit gelijk voor mensen met RSI en 
mensen zonder RSI
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3c. Hebben mensen met RSI een verhoogde 

lichamelijke inspanning?

• Pendruk en spieractiviteit gelijk voor mensen met RSI en 
mensen zonder RSI

Mensen met RSI hebben geen verhoogde inspanning in een
volgtaak op de computer
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3c. Hebben mensen met RSI een verhoogde 

lichamelijke inspanning?

Mensen met RSI

• 81 mensen met RSI, 39 mensen zonder RSI

• 5 keer optillen en vasthouden van een beker

• Kracht in de beker en versnelling van de beker gemeten



Maaike Huysmans                             22 november 2008

……………..……………………………………………………

……………..……………………………………………………
3c. Hebben mensen met RSI een verhoogde 

lichamelijke inspanning?

Mensen met RSI

• 81 mensen met RSI, 39 mensen zonder RSI

• 5 keer optillen en vasthouden van een beker

• Kracht in de beker en versnelling van de beker gemeten

• Hogere knijpkrachten in de beker bij mensen met RSI terwijl de 
versnelling tijdens optillen hetzelfde is



Maaike Huysmans                             22 november 2008

……………..……………………………………………………

……………..……………………………………………………
3c. Hebben mensen met RSI een verhoogde 

lichamelijke inspanning?
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• 81 mensen met RSI, 39 mensen zonder RSI

• 5 keer optillen en vasthouden van een beker

• Kracht in de beker en versnelling van de beker gemeten

• Hogere knijpkrachten in de beker bij mensen met RSI terwijl de 
versnelling tijdens optillen hetzelfde is

Mensen met RSI hebben een verhoogde inspanning in een optiltaak
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