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December 2002

• Arboconvenanten verminderen kans op RSI

Arboconvenanten moeten het ziekteverzuim en de

WAO-instroom terugdringen en de kans op

arbeidsrisico's als RSI verminderen. Op 17

december 2002 werd het arboconvenant

uitgeverijbedrijf getekend door werkgevers,

vakbonden en het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Binnen vier jaar tijd moet het

aantal RSI-gevallen in deze risicogevoelige sector

met minimaal eenderde zijn teruggebracht. 

 

November 2002

·  Kinderen en RSI. NCRV Gids Online Lees... 

Meter toont RSI-klachten aan. Metro. Lees... 

Repeterende arbeid niet de enige oorzaak. Telegraaf

2/11/02. 

 

Oktober 2002

• RSI is de meest voorkomende beroepsziekte

Aandoeningen van het houdings- en

bewegingsapparaat vormen bijna de helft van alle

beroepsziekten: hiervan betreft 95% problemen

met de bovenste ledematen of RSI. Dit concludeert

het Signaleringsrapport beroepsziekten 2002 van

het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Download het rapport. 

Succesvolle Ontmoetingen: het CWI maakt werk van de

Week van Chronisch Zieken

 

Augustus 2002



Schoolmeubilair deugt niet; Slechts eenvijfde van

leerlingen zit op juiste stoel. Algemeen Dagblad Lees...

 

Februari 2002

ARBO-beleid op universiteiten schamel. Landelijke

Studenten Vakbond Lees...

Workshop "Healthy Computing with Muscle

Biofeedback"

 

Januari 2002

Promotie-onderzoek dr. Van Eijsden

RSI als gat in de markt. Eindhovens DagbladLees... 

 

November 2001

Sensor voorkomt muisarm

Belgisch spraaktechnologiebedrijf failliet verklaard

 

Oktober 2001

Symposium "Visie op RSI"

 

September 2001

Mentale voorstellingen van bewegingen van M Boschker

project partners gezocht voor het Thematic Network

Project van Yvette Roman.

 



Juni 2001

verslag van 2e PROCID Symposium door dr Stenvers

onderzoeksbevindingen van bewegingstechnoloog

C.Riezebos over RSI

 

Mei 2001

Landelijke Studenten Vakbond opent RSI klachtenlijn

Studenten kunnen RSI-schade verhalen op opleiding.

Landelijke Studenten VakbondLees...

 

April 2001

Decennium van het Bewegingsapparaat

 

Maart 2001

Patiëntenorganisaties op internet (ZON)

Kwetsbare jongeren. Volkskrant Lees...

Student zonder schootcomputer is nergens meer.

VolkskrantLees...

 

Februari 2001

2e Internationale RSI-dag

 

Januari 2001

eerste Nederlandse RSI vonnis

· De muisarm; een column van Fransien van ter Beek.



Landelijke Studenten VakbondLees...

 

December 2000

laptops kunnen veel ellende veroorzaken

 

November 2000

Eerste uitspraak rechter aangaande rsi : Zaak Bakker vs

Zee. Electronics. Lees... 

Rapport Gezondheidsraad

 

Oktober 2000

Opnieuw seminar spraakherkenning

 

Augustus 2000

RSI lespakket voor basisschool

Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het

Werk

 

Juli 2000

RSI-patiënten krijgen Workpace

 

Juli 2000

SP presenteert rapport 'RSI achter de schermen'

 

Juni 2000

TNO Arbeid: muis niet de oorzaak?
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20-04-2000 RSI Protector

08-04-2000 seminar spraakherkenning

20-03-2000 advies Patiënt en Internet

20-01-1999
De Viva-ziekte. Groene Amsterdammer

Lees...

 

Middelbare scholen: risicoplekken voor

RSI

Slechts de helft van de middelbare

scholieren beschikt over passend

schoolmeubilair. De pc-werkplekken op

school, per scholier 7-8 uur per week in

gebruik, zijn een ander knelpunt. In

combinatie met slechte voeding en te

weinig bewegen hebben veel

schoolverlaters rug-, nek- en

schouderklachten en sluimerende RSI

bron: BN/De Stem 

Workshop Healthy Computing with Muscle Biofeedback

There will be a workshop in Amsterdam on Wednesday, February 27th, 2002 from 9:00 a.m. to

5:00 p.m. on "Healthy Computing with Muscle Biofeedback". The instructor, Erik Peper, Ph.D., is

an international authority on biofeedback and self-regulation.

The workshop focuses on strategies to prevent computer-related disorders (repetitive strain injuries

- RSI). It includes an overview of computer-related disorders (CRD); definitions and systems

perspective; the role of ergonomics, work style, stress management vision, regeneration, fitness and

somatic awareness. It also focuses upon the use of applied psychophysiology for assessment,

ergonomic optimization, training, prevention, remediation and implementation at the work site.

Included are guidelines for computer workstation psychophysiological assessment, SEMG work-

site assessment and training and the basic framework to implement prevention programs

incorporating the seven components for healthy computing. The workshop is based upon the book

by Peper and Gibney "Healthy Computing with Muscle Biofeedback: A Practical Manual for

Preventing Repetitive Motion Injuries." 

The cost of the 1-day workshop is Euro 150 per person. To register for the workshop please call

(31) (0) 20 44 22 631 or fax (31) (0) 20 44 22 632 or e-mail workshops@bfe.org.



Dr. Peper is a Professor and Director of the Institute for Holistic Healing Studies at San Francisco

State University and Director of Work Solutions USA in Berkeley. He is also President of the

Biofeedback Foundation of Europe and Past President of the Biofeedback Society of America (now

AAPB) and Biofeedback Society of California.

Promotie-onderzoek dr. Van Eijsden

Ondanks alle tegenslagen en nare berichten zijn er m.b.t. RSI af en toe ook goede dingen te melden.

Onlangs kregen we bericht dat dr. Van Eijsden de kans krijgt om een half jaar promotie-onderzoek

te doen naar RSI. Dit is niet alleen een erkenning van het belang van het werk dat dr. Van Eijsden

tot nu toe heeft gedaan, maar ook van de aandoening RSI en haar gevolgen. Onnodig te zeggen dat

de RSI-patiëntenvereniging zeer blij is met dit nieuws.

Het onderzoek zal zich richten op de evaluatie en vergelijking van een aantal therapieën, waaronder

de gespecialiseerde Cesar-Mensendiecktherapie (de multi-disciplinaire aanpak).

Voor dit onderzoek wordt zij vrijgesteld van haar werkzaamheden, maar het is wel haar bedoeling

door te gaan met het RSI- en muziekspreekuur op woensdag. Het overflow-spreekuur op vrijdag

komt echter te vervallen.

Uiteraard blijft ook dr. Ruijgrok zich bezighouden met de behandeling van RSI-patiënten. Hij zal

worden bijgestaan door een aantal assistenten, onder supervisie van o.a. dr. Van Eijsden

Sensor voorkomt muisarm

Utrechts Nieuwsblad, 24 oktober 2001

Het Enschedese onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development heeft een apparaat

ontwikkeld ter voorkoming van RSI. De MyoFeedBack, die om de schouders wordt bevestigd, meet

met twee sensoren aan beide zijden van het lichaam de spanning van de nek- en schouderspieren.

Blijft de spierspanning tijdens de werkzaamheden aan het toetsenbord onverminderd hoog, dan

wordt een trilsignaal afgegeven. Het hierdoor optredende leereffect lijkt blijvend te zijn. Roessingh

Research and Development, het onderzoeksinstituut van het gelijknamige revalidatiecentrum, wil de

Myofeedback op de markt brengen.

Belgisch spraaktechnologiebedrijf failliet verklaard

24 oktober 2001 - Het Belgische spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie is failliet verklaard.

Van dit bedrijf komen de spraakherkenningsprogramma's Voice Xpress en Dragon

NaturallySpeaking.

De eerder aangekondigde verkoop van de spraaktechnologie divisie van Lernout & Hauspie aan

Speechworks gaat niet door. De rechtbank in Ieper zag geen reden om opnieuw uitstel van betaling

te verlenen. Volgens deze is economisch herstel van het bedrijf niet meer mogelijk.

Symposium "Visie op RSI"

De RSI patiëntenvereniging organiseert in de week van de chronisch zieken op zaterdag 3



november een symposium met als thema: Visie op RSI, een palet. 

Verschillende deskundigen zullen hun visie geven op oorzaken en omgaan met RSI. Sprekers zijn

onder andere de heer M. Barnas (internist), mevrouw S. van Zweden (psychotherapeut), de heer R.

Bindraban (fysiotherapeut) en de heer F. Van Dijk (fysiotherapeut).

Het symposium zal plaatsvinden in de jaarbeurs van Utrecht in de congreszaal Juliana. Het vangt

aan om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis voor leden. Je kunt je aanmelden via

telefoonnummer: 033-4633289.

Project partners gezocht voor het Thematic Network Project

Het KNOWPAIN project is een initiatief van Yvette Roman voor het opzetten van een zogeheten

"thematic network project". Het gaat om het bijeen brengen van experts uit geheel Europa van

verschillende disciplines op het gebied van RSI. Doel is samenwerking en kennisuitwisseling om

zodoende het onderzoek op Europees niveau te stimuleren. Inmiddels hebben zich meer dan 40

instellingen aangemeld. Voor 18 oktober moet het definitieve plan worden ingediend. Of de

Europese commissie de gelden hiervoor zal toekennen is mede afhankelijk van hoe groot het

draagvlak hiervoor is. Daarom is het van groot belang om zoveel mogelijk projectpartners hiervoor

te vinden. Ken je mogelijke partijen waarvan je denkt dat ze belangrijke bijdrage kunnen leveren of

wil je in dit project op de een of andere manier je hulp aanbieden, mail dan naar

y.roman@jointinnovation.nl of surf naar www.knowpain.nu Op deze site kun je meer lezen over het

project en ook vind je er de lijst met instellingen die zich al hebben aangemeld. Wees er wel snel

bij, want deadline komt al in zicht.

Verslag van 2e PROCID Symposium

Op verzoek van de RSI Patiëntenvereniging bezocht dr Stenvers van 8 tot en met 10 maart 2001 het

2e Procid Symposium, gevolgd door de workshop "Recommendations for Healthier Computer

Work" te Göteborg in Zweden.

Onderzoeksbevindingen van C.Riezebos over RSI

Bewegingstechnologen C.Riezebos en A.Lagerberg hebben hun bevindingen over RSI voor leken

op schrift gesteld.

Ze stellen dat RSI klachten niet zozeer dienen te worden toegeschreven aan overbelasting of de

repeterende bewegingen.

De oorzaak dient juist gezocht te worden in onvoldoende afwisseling van beweging, en het niet-

uitvoeren van bewegingen. En bovendien door de compensaties die optreden omdat veel mensen de

'goede houding' niet aan kunnen nemen.

Het stuk is speciaal voor leken geschreven, is te lezen op http://www.fishtwins.nl/onderzoek2.

LSVb opent klachtenlijn Arbo en RSI

Vanaf maandag 14 mei start de Landelijke Studenten Vakbond LSVb met een speciale Arbo/RSI-



actieweek. Heb je klachten over de werkomstandigheden op jouw hogeschool of universiteit, bel

dan naar de LSVb Studentenlijn (030-2313029) of stuur een e-mail!

Aanleiding is dat veel computerwerkplekken op hogescholen en universiteiten niet optimaal zijn, en

daardoor RSI in de hand werken.

Men wil de studenten advies geven hoe RSI te voorkomen. eventueel worden er ook schadeclaims

bij de instellingen ingediend.

Actieplan Decennium van het Bewegingsapparaat 2000-2010

In mei zal het het actieplan voor het Decennium van het Bewegingsapparaat 2000-2010 worden

gepresenteerd.

Dit gebeurt door het Nederlandse Actie-Netwerk, een nationale organisatie die projecten

coördineert en stimuleert om het aantal aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat te

verminderen.

Het Decennium van het Bewegingsapparaat is een onderdeel van het internationale Bone and Joint

Decade 2000-2010, een initiatief van de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie. In Nederland

wordt de actie gesteund door het NOV (orthopeden), het NVR ( reumatologen), het NVT

(traumatologen), het NVRA (revalidatie-artsen) en het KNGF (fysiotherapeuten).

Patiëntenorganisaties op internet

Dhr. Dees geeft de aftrap voor het ZON-project patiëntenorganisaties, actuele informatie en

internet.

9 patiëntenorganisaties gaan het komende jaar onder begeleiding van ZorgOnderzoek Nederland

aan de slag met de ontwikkeling van gebruikersinformatie over diensten en producten in de zorg.

De bedoeling is dat deze informatie nog dit jaar via internet beschikbaar komt voor de consument.

Tot de deelnemende organisaties behoort ook de RSI-patiëntenvereniging.

Met de ervaringen van de 9 patiëntenorganisaties als basis, wordt later dit jaar een masterclass

georganiseerd waaraan alle geïnteresseerde patiëntenorganisaties deel kunnen nemen.

1e Nederlandse RSI vonnis tegen werkgever

De kantonrechter in Middelburg bepaalde op 4 december vorig jaar dat een transformatorenfabriek

in Goes aansprakelijk is voor de RSI schade die een werknemer bij het bedrijf opliep. Het is

het eerste Nederlandse RSI vonnis tegen een werkgever.

De rechtszaak is echter nog niet ten einde, de uitspraak wordt nog tot de Hoge Raad aangevochten.

Laptops kunnen veel ellende veroorzaken

Het RSI centrum waarschuwt voor het gebruik van laptops, met name door kinderen en scholieren.

Recent Australisch onderzoek leert dat kinderen extra bevattelijk zijn voor RSI.

Daarom is voor hen een goede computeromgeving van groot belang. En een laptop is dat niet. En

voldoet daarom ook niet aan de richtlijnen die beschreven zijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit



en in de Arboregeling.

Daarom zetten we vraagtekens dat het steeds vaker gebeurt dat scholen en universiteiten laptops ter

beschikking stellen aan leerlingen en studenten. En dat bedrijven deze voor dit doel cadeau doen.

Men verwacht door deze acties een toename van RSI klachten bij kinderen en claims bij de scholen.

Rapport Gezondheidsraad

Op 27 november is het rapport 'RSI' door de Gezondheidsraad aangeboden aan de minister.

Het is een helder rapport. Er wordt onder meer geconstateerd dat RSI patiënten veel verschillende

vormen van behandelingen ondergaan, vaak zonder positief resultaat.Men bepleit daarom dat er

spoedig via onderzoek meer inzicht komt in de effectiviteit van therapeutische behandeling van

patiënten met RSI.

Ook zou men graag zien dat de effectiviteit van preventieve maatregelen wordt onderzocht,

momenteel ontbreekt hier elk bewijsmateriaal.

Kortom, een oproep aan de traditionele medische wetenschap om eens wat te laten zien. We zijn

benieuwd!

Opnieuw seminar spraakherkenning

Op zaterdag 2 december wordt er door de rsi patiëntenvereniging opnieuw een

voorlichtingsmiddag over spraakherkenning georganiseerd. Deskundigen, van

onder meer de bedrijven Kompagne en Hennekes en Knibbe, houden voordrachten over

spraakherkenning software. Ook worden er demonstraties van de nieuwste software gehouden:

L&H, Dragon en Philips.

Helaas waren de beschikbare kaarten ook ditmaal zeer snel vergeven. Maar er is een verslag van de

dag!

RSI lespakket voor basisschool

Het RSI-Centrum publiceert voor groep 2 van de basisschool een lespakket om RSI te voorkomen.

RSI bij volwassenen staat volop in de belangstelling, maar voor klachten bij kinderen is nog weinig

aandacht. Helaas is ook bij kinderen RSI in opkomst. Daarom is het belangrijk dat al op jonge

leeftijd de bewustwording over RSI en de kennis over gezond omgaan met computers wordt

vergroot. 

Daarom ontwikkelden twee ergotherapeuten een lespakket. Dit lespakket bestaat uit vijf lessen

waarin de leerkracht de kinderen een goede ergonomische houding leert. Om dit te visualiseren

wordt gebruik gemaakt van duidelijke foto's. Als rode draad door de lessen wordt een verhaal

verteld over de muis Max. Diens vader heeft RSI gekregen door verkeerd gebruik van de computer.



Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

In oktober van dit jaar wordt een week georganiseerd om in Europa het bewustzijn over

arbeidsomstandigheden te vergroten. Het thema van deze week betreft het voorkomen van

arbeidsgebonden aandoeningen aan het bewegingsapparaat inclusief RSI.

De organisator is het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

In Nederland wordt de week gehouden van 9 - 13 oktober.

RSI-patiënten krijgen Workpace 

In het kader van het jubileum van de RSI-patiëntenvereniging krijgen alle per 1 juli 2000 aanwezige

leden de beschikking over het professionele pauze programma Workpace.

Het product Workpace is ontwikkeld door een tweetal Nieuw-Zeelandse artsen met ervaring op het

gebied van RSI.

In Nederland wordt de software in een Nederlands/Engelse versie geleverd door het bedrijf

ErgoDirect.

Inmiddels kent Nederland bijna 100.000 gebruikers van Workpace. Verder heeft ErgoDirect een

overeenkomst afgesloten met alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen om het pakket goedkoop te

kunnen aanbieden aan studenten en onderzoekers. 

SP presenteert rapport 'RSI achter de schermen'

06-07-2000 De (politieke partij) SP wil werkgevers verplichten te registreren hoeveel uren

beeldschermwerk hun werknemers verrichten.

Het idee hierachter is dat strenge normen voor beeldschermwerk-uren en de handhaving hiervan

RSI kunnen voorkomen.

In het rapport 'RSI achter de schermen: een andere houding van werk- en werkgever' worden nog

vier andere aanbevelingen gedaan:

1. de huidige normen voor beeldschermwerk moeten worden aangescherpt.

De SP bepleit 10 minuten pauze per uur beeldscherm werk, in plaats van per 2 uur

beeldschermwerk (huidige wettelijke regels). 

2. onderzoek naar RSI moet worden gestimuleerd en gefinancieerd 

3. er moet een richtlijn en zo mogelijk een keurmerk komen voor RSI-herstel- en

reïntegratieprogramma's en therapieën 

4. ook voor andere beroepsgroepen met verhoogd RSI-risico dienen normen en

handhavingsprocedures te worden afgesproken 

TNO Arbeid: muis niet de oorzaak?

29-06-2000 Uit een onderzoek van TNO Arbeid zou je kunnen concluderen dat de muis niet de

oorzaak is van RSI.

Er werden 11.000 werknemers ondervraagd, waarvan de helft op kantoor werkzaam was. Intensieve



muisgebruikers bleken niet vaker last van RSI te hebben dan die werknemers die zonder muis met

de computer werkten.

Dit is een resultaat dat je niet snel zou verwachten. Het geeft eens te meer aan dat de aandoening

RSI nog voor een groot deel onbegrepen is.

Bureau Beroepsziekten (FNV)

22-05-2000 Het FNV is bezig om een Bureau Beroepsziekten op te zetten.

De doelstelling is om de belangen van slachtoffers van beroepsziekten te behartigen door voor

zoveel mogelijk mensen schadeloosstelling te bereiken.

Ook wil men de preventie van beroepsziekten bevorderen, en de sociale zekerheid voor

arbeidsongeschikten verbeteren.

Het bureau werkt wel voor leden als niet-leden, en is per e-mail te bereiken op BBZ@fnv.nl.

Stichting Bewust Computergebruik

01-05-2000 De Stichting Bewust Computergebruik is een voorlichtingscampagne begonnen onder

alle Noord-Hollandse HBO-instellingen, om de studenten bewuster te maken van de gevaren van

RSI.

Uit onderzoek van de stichting bleek dat de helft van de studenten soms gezondheidsklachten heeft

gerelateerd aan beeldschermwerk. Maar de kennis over RSI onder de studenten is gering. En daar

wil de stichting wat aan veranderen.

De campagne bestaat uit een toernee langs HBO-instellingen, een fotoactie, folders en posters. Ook

hebben ze een site, en de stichting is per e-mail te bereiken op s.b.c@wolmail.nl.

RSI Protector

20-04-2000 De arbodienst Commit Arbo introduceert de RSI Protector, een apparaatje om je

feedback te geven over je spierspanning.

Zo'n apparaat kan je helpen bij het oefenen van een betere houding. Genezen doet het niet, en de

claim van bescherming (protector) lijkt te sterk.

Wel is de RSI Protector aan stuk goedkoper (fl 585,-) dan vergelijkbare apparatuur die momenteel

op de markt zijn.

Training om met de RSI Protector om te gaan in in de aankoopprijs inbegrepen.

Seminar spraakherkenning

08-04-2000 Nooit meer muizen en typen? Nee, zover is het nog niet. Het is flink wennen en het

vraagt geduld en doorzettingsvermogen, maar dan kan spraakherkenning al heel veel. En de

ontwikkelingen gaan door.

Op zaterdag 20 mei is er door de rsi-vereniging in Utrecht een voorlichtingsmiddag over



spraakherkenning georganiseerd, voor leden van de vereniging. Deskundigen, van onder meer de

bedrijven Kompagne en Hennekes en Knibbe, houden voordrachten over spraakherkenning

software. Ook worden er demonstraties van de software gehouden.

Omdat het aantal belangstellenden aanzienlijk groter was dan de ruimte in de zaal (200 personen),

zijn de presentaties hier te downloaden (341 KB, powerpoint)..

Advies Patiënt en Internet

20-03-2000 Het advies Patiënt en Internet van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is

gereed en aan de minister (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aangeboden.

Het behandelt de kansen en bedreigingen voor patiënten op Internet.

Per onderkende actor worden maatregelen geadviseerd, om de komende 2 á 3 jaar te realiseren.

Interessant en heel leesbaar. Zo wordt geadviseerd om een gezondheidsportaal in te richten, waar

betrouwbare informatie ter beschikbaar wordt gesteld en verwezen wordt naar sites van

betrouwbaar geachte organisaties.


