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• FNV start claimactie tegen vleesindustrie

Jaarlijks komen zo'n 600 werknemers uit de vlees- en vleeswarensector in de WAO. Over de

afgelopen jaren gaat het in deze sector om duizenden werknemers die door RSI-klachten

noodgedwongen thuis zitten. De klachten zijn ontstaan door te zwaar werk, een ongunstige

lichaamshouding, een slechte werkplek (vaak een koude omgeving) en een hoog werktempo.

FNV Bondgenoten gaat samen met Bureau Beroepsziekten FNV deze mensen helpen een

schadeclaim in te dienen bij hun (voormalige) werkgever. De WAO-ers worden benaderd

door oproepen in vakbondsbladen en kranten. De oproepen zijn ook bedoeld voor mensen

die geen lid zijn van de FNV. (Bron: www.bbzfnv.nl) 

• Convenant RSI in de sector 'koek, snoep en chocolade'

In de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie werken ongeveer 13.000 mensen. RSI komt in deze

sector vaak voor omdat het inpakwerk steeds dezelfde bewegingen vereist. Van de

medewerkers heeft momenteel 37 procent klachten. Met het convenant wordt onder meer ten

doel gesteld RSI-klachten in tweeënhalf jaar terug te brengen met twintig procent. Als

instrument wordt een digitale werkwijzer ontwikkeld om het risico op RSI vast te stellen.

Daarnaast wordt een handleiding gemaakt voor mogelijke oplossingen bij knelpunten. Bron:

persbericht ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging voor de

Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie). 

• Brievenbus bezorgt postbode tennisarm

TPG post gaat de eigenaars benaderen van brievenbussen die niet voldoen aan de wettelijke

eisen. Bezorgers klagen al jaren over de lastige extra armbewegingen die zij moeten maken

bij de bussen met een verticale brievengleuf. Dit kan leiden tot RSI-achtige klachten, zoals

een tennisarm. TPG treedt nu op in verband met de gezondheid van haar postbestellers.

Eigenaars van dit type brievenbussen krijgen straks een schriftelijk verzoek om hun

brievenbus te laten vervangen door een exemplaar met een horizontale gleuf. TPG denkt

jaren nodig te hebben voordat alle 7 miljoen brievenbussen voldoen aan de in het Besluit

brievenbussen (Staatscourant 12 december 1988) vastgelegde eisen.(Bronnen: Telegraaf;

Postbus 51) 

• Minder RSI in 2002

Het signaleringsrapport beroepsziekten 2003 doet verslag van de verschillende

beroepsziekten. Opnieuw staan aandoeningen van het bewegingsapparaat aan de top. 

Deze worden onderscheiden naar aandoeningen van de bovenste (het terrein van RSI) en

onderste ledematen. De omvang van RSI blijft lastig te schatten omdat een eenduidig

gebruikte definitie van RSI nog steeds ontbreekt. Houvast voor het Nederlands Centrum

voor Beroepsziekten is het Europese criteria-document voor de vaststelling van

arbeidsgerelateerde RSI (in RSI-kringen beter bekend als Saltsa). Duidelijk wordt gesteld

dat werkdruk alleen niet kan leiden tot RSI. In 2002 zijn 1867 meldingen gedaan; maar liefst



30% minder dan 2001. Preventie lijkt vruchten af te gaan werpen! Niettemin is het de vraag

of het rapport met deze cijfers een betrouwbaar beeld schetst; in 2002 werd aangegeven dat

slechts de helft van de bedrijfsartsen beroepsziekten meldt. 

Download signaleringsrapport beroepsziekten 2003 

November 2003

• Ander schoonmaakdoekje, minder polsklachten?

In verzorgingstehuis Meander in Veendam mogen de medewerkers hun schoonmaakdoekjes

niet meer uitwringen om RSI-klachten te voorkomen. Het tehuis is bij wijze van experiment

overgestapt op het gebruik van microvezeldoekjes. Dit type schoonmaakdoekjes hoeft niet te

worden uitgewrongen, zodat klachten aan de polsgewrichten kunnen worden voorkomen.

Bovendien is het gebruik van een schoonmaakmiddel bij deze doekjes niet nodig, zodat

mogelijk ook minder huidproblemen zoals eczeem zullen ontstaan. (Bron: ANP) 

• Nieuwe technologie gaat RSI te lijf

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2003 een aantal projecten

gesubsidieerd die kunnen bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden en het voorkomen

van RSI. Kappers mogen in de toekomst minder schouder- en nekklachten verwachten dank

zij een nieuw te ontwikkelen ergonomische kapperswas-unit. De nieuwe wasbak wordt

korter en breder, en in hoogte verstelbaar.Voor de klanten met RSI zal de nieuwe wasbak

ook prettig zijn: er komt een zachte neksteun en een kantelmechanisme in de stoel, waardoor

de klant zijn/haar nek niet zo achterover hoeft te buigen. Andere anti-RSI subsidieprojecten

zijn een automatische tulpenbosser, een bladplukrobot (voor tomatenplukkers) en een

automatische platenvriezervuller (voor de vleesindustrie). Lees meer op www.senter.nl/t&s 

• Nieuwe RSI-richtlijn voor bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen kunnen RSI-patiënten nu beter begeleiden dank zij de nieuwe richtlijn

'Klachten aan arm, schouder of nek', die op 1 oktober 2003 is toegestuurd aan alle artsen die

zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen NVAB. De NVAB-richtijn

biedt de artsen houvast bij het vroegtijdig vaststellen van RSI-klachten. Bovendien laat de

richtlijn zien hoe werknemers het beste begeleid kunnen worden om weer terug te kunnen

keren naar hun werkplek.

Lees verder op www.kenniscentrumakb.nl en www.richtlijnen-nvab.nl. 

September 2003

• Meer pauzes op het werk, minder RSI

RSI kun je voorkomen door het verminderen van de belangrijkste risicofactoren: veel

repeterende armbewegingen en een lange aaneengesloten duur bij beeldschermwerk. Het

verbeteren van de werkhouding is minder relevant dan de werkduur. Pauzes voor herstel

lijken daarbij nog belangrijker dan het terugdringen van de duur. Dit stelde Pauline Bongers,

bijzonder hoogleraar 'preventie klachten bewegingsapparaat bij intensivering van arbeid'

tijdens haar oratie `Maak werk van RSI' op 11 september 2003. Het doet er minder toe hoe

je achter de computer zit, maar wel hoe lang! Overigens kan stress het effect van pauzes



teniet doen.

(bron: persbericht TNO, www.tno.nl) 

• Helft van de kappers heeft RSI-klachten!

Nog altijd leeft het idee dat RSI vooral een computerkwaal is, veroorzaakt door langdurig

achter de pc werken. De cijfers laten anders zien: 31% van de beeldschermwerkers heeft last

van RSI, bij kappers is dat zelfs 49%, zo maakte de Kappersbond FNV in september 2003

bekend. Uit onderzoek van TNO Arbeid was al bekend dat in totaal 3,2 miljoen werkenden

last hebben van RSI-klachten. De Algemene Nederlandse Kappersorganisatie en de

Kappersbond FNV sturen 70.000 informatiepakketten naar werkgevers en

kappersopleidingen als onderdeel van de aanpak tegen RSI in deze sector. 

• Aan het werk met RSI

FNV Bondgenoten houdt op 2 september 2003 een themamiddag over vragen van

werknemers met RSI. Werknemers vertellen over hun ervaringen uit de praktijk.

Voorbeelden en valkuilen laten zien waar op gelet dient te worden. Op het programma staat

verder onder meer de introductie van de nieuwe brochure 'Aan het werk met RSI' en de

presentatie door TNO Arbeid van het rapport 'Tikken, klikken en kijken'. Voor programma

en aanmeldingsformulier Brochure Aan het werk met RSI 

Augustus 2003

• Studie gestart? Voorkom RSI!

September is de maand waarin alle hogescholen en universiteiten weer volop gaan draaien

en vele studenten zich op de studie storten. Uit recent onderzoek is gebleken dat liefst 40%

van de Utrechtse studenten last had van RSI-klachten. Voorkom RSI door alert te zijn op

een goede werkplek en werkhouding, ook bij gebruik van een laptop. Begin op tijd aan

scripties of verslagen: de piekbelasting van veel tikwerk tegen de deadline werkt RSI in de

hand. Lees wat je instelling aan RSI-preventie doet; dit verschilt sterk per universiteit of

hogeschool. De RSI-patiëntenvereniging heeft studeren en RSI als thema in 2003, meer

informatie vind je op Studenten en RSI. 

Juli 2003

• Chip zorgt voor bureau op maat

Even de sleutelkaart met ingebouwde chip lang het bureaublad halen voor een ergonomisch

persoonlijk afgesteld bureau? Geen toekomstmuziek, maar realiteit met de nieuwste techniek

die wordt toegepast door kantoorinrichter ASPA. Ideaal voor bedrijven met mensen die vaak

van werkplek wisselen. Werknemers laten hun gegevens eenmalig door een ergonoom

opmeten; deze data worden vastgelegd in een chip. Als extraatje heeft de sleutelkaart nog

een ingebouwde lichtmeter om de hoeveelheid licht op de werkplek aan te passen. Een

bureau op maat is een goede vorm van RSI-preventie! 



Juni 2003

• Bijdragen aan onderzoek naar RSI?

Doe mee aan onderzoek naar nek/schouderklachten

Om eerder en beter een diagnose te kunnen stellen en behandelvormen te ontwikkelen is het

noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de oorzaken en mechanismen die aan RSI ten

grondslag liggen. In dit onderzoek ligt de nadruk op het meten van spieractiviteit via

electromyografie. Electroden worden op de huid op de trapeziusspier in de schouder

geplaatst. Hiermee wordt activiteit van de onderliggende spier in kaart gebracht. Deze

methode is niet pijnlijk en niet belastend voor de deelnemer en er zijn geen risico's aan

verbonden. Met deze methode worden de veranderingen in de spieractiviteit bij lage

contractieniveaus onderzocht. Lees meer... 

• RSI top-10 van TNO: computerwerk op de vierde plaats!

1. schoonmaakpersoneel; 2. schilders; 3. loodgieters, lassers etc; 4. secretaresses, typistes; 5.

drukkers; 6. koks, kelners, buffetbedienden; 7. artsen; 8. verpleegkundigen,

ziekenverzorgenden; 9. kappers, schoonheidsspecialisten; 10. laders, lossers, inpakkers,

grondwerkers. Deze RSI top-10 is een van de verrassende resultaten van een onderzoek door

TNO Arbeid naar trends op het gebied van de arbeid over de jaren 1999 tot en met 2002. De

top-10 komt voort uit het onderzoeksdeel 'Monitoring van arbeid'. Het onderzoek is

gebaseerd op een steekproef onder ruim 4.000 werkenden. Het is de vraag of dit een goed

beeld geeft van de werkelijkheid. Het is opmerkelijk dat sommige bekende beroepsgroepen

met een hoog percentage RSI-klachten, zoals naaisters of agrariërs, ontbreken in deze top-

10! Lees meer over dit onderzoek op www.arbeid.tno.nl (resultaten van vier jaar onderzoek

naar arbeid). 

Mei 2003

• Lunchwandelen: ook goed tegen RSI!

Lunchwandelen - samen met collega's tussen de middag aan de wandel - helpt tegen

arbeidsgerelateerde aandoeningen als burn-out en RSI, aldus een rapport van de Stichting

Recreatie. Lunchwandelen past bovendien prima in het gewenste patroon van minimaal vijf

dagen per week dertig minuten matig intensief bewegen, zoals de Nederlandse Norm

Gezond Bewegen aanbeveelt. Uit een enquête door TNO Arbeid onder werknemers en

werkgevers blijkt dat 21% van de ondervraagden regelmatig tijdens de lunch wandelt. Als

vervolg op dit onderzoek zal TNO Arbeid in het najaar 2003 de lunchwandelcultuur van

grote bedrijven nader onderzoeken en ideeën aandragen om het wandelen te stimuleren.

(Bron: Dagblad Trouw 10 mei 2003, www.trouw.nl. Meer informatie over lunchwandelen

op www.stichting-recreatie.nl. 

April 2003

• Anti-RSI workshop voor secretaresses Randstad

Randstad gaat het ziekteverzuim door houdings- en bewegingsklachten onder haar



secretaresses aanpakken met een workshop 'Werken aan gezond werk'. Deze workshop is

gericht op preventie van klachten en bewustwording van de risico's van beeldschermwerk.

Bovendien krijgen de secretaresses bij de start van een nieuwe opdracht een

zelfscanformulier, waarmee ze de werkplek onder de loep kunnen nemen. Op deze manier

blijven ze zich bewust van een gezonde werkhouding en werkinrichting. Randstad zal de

workshop dit jaar aan circa 1100 secretaresses aanbieden.

Maart 2003

• Studenten RUG krijgen Cd-rom met RSI-preventie

Goed nieuws op het gebied van studenten en RSI (in 2003 het thema van de RSI-

patiëntenvereniging): alle studenten van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen vanaf

april een Cd-rom met tips voor RSI-preventie. De Cd-rom bevat algemene informatie over

het beleid van de universiteit op het gebied van beeldschermwerk, een hulp om verantwoord

te werken met beeldschermen (de Beeld Veiligheids Trainer) en het pauzeprogramma

Typesafe. Welke universiteiten/hogescholen volgen dit voorbeeld?

Februari 2003

• Onderzoek TNO Arbeid: 40% beroepsbevolking heeft RSI!

TNO Arbeid bracht op de jaarlijkse Internationale RSI Awareness Day onthutsende cijfers

uit recent onderzoek: 3,2 miljoen werkenden hebben RSI-klachten. Dit is 40% van de

beroepsbevolking! Ruim 650.000 mensen verzuimen door RSI; dit kost werkgevers jaarlijks

1,26 miljard euro aan loonkosten. De kosten worden nog hoger als ook rekening wordt

gehouden met het verlies aan productiviteit en kwaliteit en met de medische consumptie.

Lees meer over dit onderzoek. 


