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• Nieuw in 2005: met RSI naar de arbeidspoli

Mensen met arbeidsgerelateerde klachten zoals RSI kunnen in 2005 terecht in speciaal

opgerichte arbeidspoliklinieken. In deze arbeidspoli's zullen zij sneller worden geholpen dan

in de reguliere zorg. Een snelle diagnose en een snelle behandeling moeten leiden tot een

snelle terugkeer naar het arbeidsproces. Nu zitten er nog zeer veel mensen thuis met

arbeidsgerelateerde klachten, terwijl zij met enige begeleiding of een aangepaste werkplek

misschien zouden kunnen werken. Het is de bedoeling dat zowel de huisarts als de

bedrijfsarts gaan doorverwijzen naar de nieuwe ziekenhuisafdelingen. De specialisten in de

arbeidspoli's zullen behalve RSI, rugpijn, long- en huidaandoeningen en psychische klachten

gaan behandelen.

(Bron: De Telegraaf 6 december 2004) 

• RSI is een speerpunt voor gemeenten

Gemeenten besteden zeer veel aandacht aan RSI, zo bleek op 13 oktober 2004 op het

slotcongres van het Arboconvenant in Zeist. Een groot aantal gemeenten verbeterde de

afgelopen jaren werkplekken van medewerkers en verzorgde voorlichting over werkhouding

en het gebruik van de computer. Desondanks daalde het aantal RSI-klachten niet. Dit komt

vermoedelijk omdat het aantal uren dat mensen aan het beeldscherm werken fors is

toegenomen. In gemeenten die geen maatregelen namen is de kans op RSI tweemaal zo

groot. Overigens is het ziekteverzuim in gemeenten in drie jaar flink gedaald. Ook de WAO-

instroom van gemeenten daalde scherp. Dit is te danken aan de aandacht binnen het

Arboconvenant gemeenten voor de arbeidsrisico’s werkdruk en stress, RSI, fysieke belasting

en agressie en geweld. Ondanks de stimuleringsmaatregelen blijft er binnen de sector

behoefte aan preventiemaatregelen die zich vooral richten op werkdruk en RSI. (Bron: ANP)

November 2004

• Spraakherkenning met korting

Leden van de RSI-vereniging krijgen in november en december 2004 10% korting op het

assortiment uit de webwinkel van Kanteff Speech Processing. Deze actie is een herhaling

van de kortingsactie die in de maanden juli en augustus 2004 werd gehouden. De korting

kan flink aantikken: afhankelijk van de aanschafprijs van circa € 20 tot € 100. De actie geldt

niet voor computers, laptops, beeldschermen en monitoren. Vermeld bij je bestelling dat je

lid bent van de vereniging. Zie verder http://rsi.kanteffspeech.nl. 

• Manuele therapie helpt bij schouderklachten

Een op de vijf Nederlanders heeft schouder- en/of nekklachten. Deze klachten kunnen

worden verholpen door manuele therapie als aanvulling op de behandeling van de huisarts.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de



Universiteit Groningen. De huisarts geeft meestal medicijnen (pijnstillers en

ontstekingsremmers) of een injectie met een ontstekingsremmer. Ook worden patiënten

verwezen naar de fysiotherapeut. De onderzoekers volgden 150 mensen met

schouderklachten: de helft kreeg de gebruikelijke behandeling, de andere helft kreeg ook

manuele therapie. Na twaalf weken was 43 procent van de laatste groep hersteld, in de eerste

groep was dat 21 procent. Mensen die manuele therapie kregen hadden bovendien meteen na

de behandeling minder last van pijn en stijfheid. 

(Bron: Utrechts Nieuwsblad 2 oktober 2004) 

• Nieuw model en term voor RSI gelanceerd

Tijdens het tweede arm-nek-schoudercongres op 6 oktober 2004 in Ede is de uitkomst van

een onsensustraject van 11 beroepsgroepen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben

met personen met RSI-klachten gepresenteerd: een nieuw model om op eenduidige wijze te

kijken naar het klachtenbeeld bij arm, nek en schouderklachten. Er is consensus bereikt over

de indeling naar specifieke diagnoses en aspecifieke klachten/diagnoses. Volgens de

beroepsgroepen heeft de term RSI een negatieve lading en geven sommige behandelaars (ten

onterechte) de diagnose RSI. Daarom heeft men afgesproken de nieuwe term CANS

(Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) te gaan gebruiken. 

Wat vindt de vereniging hiervan?

Welke synoniemen voor RSI zijn er nog meer? 

Oktober 2004

• Preventie en behandeling bij RSI: wat is effectief?

Werkgevers en werknemers besteden aandacht, tijd en geld aan de preventie en behandeling

van RSI. Maar welke behandel- en preventiemethoden werken nu echt? De uitslag van een

onderzoek door TNO in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid

is nogal ontnuchterend: tot nu toe is er van niets bewezen dat het werkelijk werkt. Wel lijken

aangepaste toetsenborden gunstig bij RSI-klachten en lijkt een goede werkhouding de kans

op RSI te verminderen. Maar er is aanvullend onderzoek nodig naar het nut van preventieve

middelen zoals pauzeprogramma's en naar het effect van behandelingen zoals oefentherapie.

Meer onderzoek kost echter meer geld en het is de vraag wie dat gaat betalen: onderzoekers

en behandelaars of de overheid? Het volledige rapport van het onderzoek, dat door TNO

samen met VU/VU Medisch Centrum en Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en

Klachten Bewegingsapparaat werd uitgevoerd, staat op de site van Arbo Platform

Nederland, www.arbo.nl. 

• Dubbele keuring voor WAO-uitkering

Mensen met RSI komen pas in aanmerking voor een WAO-uitkering als zij dubbel gekeurd

zijn door twee verschillende keuringsartsen. Met deze maatregel hoopt minister De Geus

(Sociale Zaken) het aantal WAO-ers terug te dringen. Ook bij psychische ziekten en het

chronisch vermoeidheidssyndroom of ME wordt de dubbele keuring toegepast. Volgens de

minister is het een goede methode, omdat de persoon minder het gevoel zal hebben dat hij

aan willekeur is onderworpen. In Alkmaar is een proef gehouden met een dubbele keuring



bij jonge vrouwen met psychische klachten. Extra aandacht voor deze groep leidde tot een

afname van het aantal mensen dat in de WAO komt met 36%, terwijl het landelijk

gemiddelde met 28% daalde. (Bron: Algemeen Dagblad, 21 augustus 2004) 

September 2004

• 25 september 2004 - Themamiddag RSI: in het hoofd of in het lijf?

De RSI-vereniging organiseert op zaterdag 25 september 2004 vanaf 12.30 uur in

Amsterdam een themamiddag over onderzoek (dit jaar staat voor de vereniging in het teken

van onderzoek). De commissie onderzoek heeft vier sprekers uitgenodigd die elk een

bepaalde onderzoeksrichting zullen bespreken met daaraan gekoppeld een visie op resultaten

en de aanpak die daaruit voortvloeit. Dit wordt gevolgd door een discussie met de zaal,

waarin iedereen ruim de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en wellicht onderzoek in

bredere zin aan de orde te stellen. Voor meer informatie over het programma of over

aanmelden: postbus@rsi-vereniging.nl. 

• RSI bedreigt het oudste beroep

Ook in het oudste beroep ter wereld dreigt RSI als beroepsziekte. 'Snelle, zich herhalende

handelingen' kunnen namelijk leiden tot aan RSI gerelateerde klachten. Bovendien zijn de

arbeidsomstandigheden voor deze beroepsgroep niet altijd optimaal; een matras met een

goede ondersteuning voor de rug is dan ook onontbeerlijk. In Nieuw-Zeeland heeft de

overheid voor de werkers in de seksindustrie een gids voor beroepsveiligheid en gezondheid

uitgebracht. De gids zal worden verspreid onder thuiswerkers en in bordelen. Voor

belangstellenden: deze gids voor beroepsveiligheid en gezondheid is desgewenst te lezen op

de overheidssite www.osh.govt.nz. (Bron: ANP) 

• Met studie gestart? Pas op voor RSI!

In september draaien alle universiteiten en hogescholen weer op volle toeren. Het is positief

dat de aandacht voor de preventie van RSI op de meeste instellingen sterk is toegenomen.

Zo krijgen studenten aan de Universiteit Utrecht in de introductieweek een brochure over

studeren en RSI en kunnen zij het pauzeprogramma Workpace gratis downloaden. Geen

overbodige luxe, want aan de andere kant dwingt het huidige onderwijssysteem studenten tot

veelvuldig computergebruik. Niet alleen voor het maken van opdrachten, werkstukken of

scripties, maar ook om via het internet toegang te krijgen tot alle informatie over hun studie.

Op sommige instellingen hebben de studenten met hun persoonlijke wachtwoord toegang tot

liefst vier of vijf geavanceerde informatiesystemen, waarmee ze bijvoorbeeld hun rooster

kunnen inzien, tentamenuitslagen opvragen of complete werkboeken kunnen downloaden.

Maatregelen tegen RSI blijven dan ook hard nodig. Zie ook: over RSI, studenten en RSI. 

Augustus 2004

• Flexplek? Stoel op maat instellen!

Een goede werkplek, met een goed afgestelde bureaustoel, kan meehelpen aan de preventie

van RSI. In juni 2004 is een nieuwe praktijkrichtlijn (NPR 1813) geïntroduceerd met

ergonomische uitgangspunten voor onder meer kantoorstoelen. Deze norm is een aanvulling



op de Europese norm. Nieuwe normen helpen echter weinig als mensen zelden of nooit

gebruik maken van de instelmogelijkheden. TNO Arbeid ondervroeg medewerkers van vijf

willekeurige bedrijven in Hoofddorp: 61 van de 100 mensen verstellen hun stoel nooit als

deze eenmaal is ingesteld. Maar mensen veranderen regelmatig van houding; de stoel hoort

met hun bewegingen mee te gaan en het lichaam goed te ondersteunen. Bovendien komt het

steeds vaker voor dat meer medewerkers een werkplek delen: flexwerk vraagt om

gemakkelijk te bedienen stoelen. De fabrikanten doen hun best, nu de kantoormedewerkers

nog! (Bron: TNO Arbeid - lees meer op www.arbeid.tno.nl) 

• Politie Utrecht kampt met RSI

Moet de Utrechtse politie zoveel bonnen schrijven of zitten de leden van het politiekorps te

lang achter de computer? Hoe dan ook, liefst 38 procent van de politieagenten in Utrecht

kampt met RSI. En het RSI-beleid is afgeschaft! De bezuinigingen bij het korps doen de

gezondheid kennelijk weinig goed. Opmerkelijk ook is dat er bij dit korps veel stress wordt

gemeld. Het is bekend dat stress een rol speelt bij RSI. Het Utrechtse politiekorps behaalde

in 2003 nog de tiende plaats op de ranglijst van het Intermediair onderzoek naar de beste

werkgevers bij overheid en non-profitsector. Dit jaar kwam het niet verder dan de 41e plaats.

In de topvijf met de meeste RSI onder de medewerkers staat het Utrechtse politiekorps op de

eerste plaats, gevolgd door de provincie Limburg (26%), de provincie Flevoland (11,5%),

het ministerie van Economische Zaken (9,9%) en de gemeente Deventer (5,5%). (Bron:

Intermediair Beste Werkgevers-onderzoek overheid en non-profitsector, zie ook

www.intermediair.nl) 

Juli 2004

• Vleessector worstelt met RSI

In de vleessector heeft bijna een op de drie werknemers een verhoogd risico op RSI: 8.400

van de in totaal 27.000 werknemers. Bovendien lopen 9.700 werknemers 'gewoon' risico op

RSI. Vooral vrouwen en jongeren zitten in de gevarenzone. In 2002 steeg het aantal WAO-

ers in deze sector met 10%; bij 43% van de WAO-instromers was RSI de oorzaak. Dat is

opmerkelijk, want landelijk daalde de WAO-instroom juist met 28%. Van de doelstellingen

om het ziekteverzuim terug te dringen is in deze sector nog weinig terechtgekomen. Met

hulp van € 3 miljoen subsidie voor diverse projecten en initiatieven zou het ziekteverzuim

door RSI in 2006 met 30% moeten zijn teruggedrongen.

(Bron: Meat & Meal Management nummer 4) 

• Scholieren basisschool leren veilig en gezond internetten

Na de zomervakantie in 2005 krijgen alle basisscholen een lespakket voor de groepen 5 tot

en met 8 over het veilig gebruik van het internet. Scholieren leren niet alleen omgaan met de

risico’s van internetten, maar krijgen ook les over gezondheidsaspecten als RSI en

internetverslaving. De lessen worden afgesloten met een toets die het diploma veilig

internetgebruik oplevert. Ook komt er voorlichtingsmateriaal voor docenten en

(groot)ouders. De RSI-patiëntenvereniging is als adviseur van de partij bij de opzet van dit

project. Het diploma veilig internetgebruik is een project van het ministerie van



Economische Zaken, stichting De Kinderconsument, stichting Technika 10 Nederland, de

stichting ICT op school en stichting Kennisnet.

(Bron: persbericht ministerie van Economische Zaken) 

Juni 2004

• Beroepsziekte RSI steeds moeilijker te verzekeren

Beroepsziekten als RSI worden moeilijker verzekerbaar. Er zijn al vier verzekeraars die

weigeren voor de schade op te draaien. Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat ook

andere aansprakelijkheidsverzekeraars deze stappen overwegen. De toename van

schadeclaims is de oorzaak van deze opstelling. Jaarlijks registreert het Nederlands Centrum

voor Beroepsziekten 6000 zieke werknemers, waarvan er 350 bij de

aansprakelijkheidverzekeraars terechtkomen. De afhandeling van deze schadeclaims kan

vaak jaren duren, een doorn in het oog van de FNV die van mening is dat deze zaken met

opzet zo lang mogelijk worden gerekt. Het Verbond van Verzekeraars pleit al jaren voor de

invoering van een directe verzekering van het beroepsrisico. Het zou dan niet meer uitmaken

of de beroepsziekte in de vrije tijd of op het werk is opgelopen, een kwestie die nu als

bewijslast de afhandeling van schadeclaims sterk vertraagt.

( Bron: Trouw, 12 mei 2004) 

• Resultaat arboconvenanten boven verwachting

De 'jaarrapportage arboconvenanten 2003' heeft staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid optimistisch gestemd. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de

bestrijding van het verzuim het bedrijfsleven ruim 1 miljard euro kan opleveren. Dat is ver

boven de verwachting van anderhalf jaar geleden, die toen 300 miljoen euro bedroeg. In de

arboconvenanten liggen afspraken vast op het gebied van reïntegratie, vermindering van

werkdruk, lichamelijke belasting en RSI. Zo wordt de vermindering van RSI in 14

convenanten gereguleerd. De eerste reeks arboconvenanten is sinds 1999 afgesloten om het

ziekteverzuim terug te dringen. De nieuwe, zogeheten tweedefasenconvenanten leggen nog

meer dan voorheen de nadruk op het terugdringen van het ziekteverzuim en de WAO-

instroom.

(Bron: Het Financiële Dagblad, 5 mei 2004) 

• Ook ambulancepersoneel heeft last van RSI

Het ziekteverzuim onder ambulancepersoneel moet de komende jaren omlaag, van 7,1

procent in 2002 naar 6,1 procent in 2006. Bovendien moet het aantal verzuimgevallen van

langer dan 13 weken met 15 procent worden verminderd. De werknemers in de

ambulancezorg krijgen niet alleen te maken met psychische belasting zoals agressie,

onveiligheid en traumatische ervaringen. Ook de lichamelijke belasting draagt bij aan het

ziekteverzuim: tillen, duwen, trekken en… RSI. In het onlangs door staatssecretaris Rutte

ondertekende arboconvenant van de ambulancezorg staan veel maatregelen die de

lichamelijke belasting moeten aanpakken. Het gaat hierbij om fitness, de inzet van een

tweede ambulance en tilinstructies. Maar ook de inrichting van de ambulance kan worden

aangepast om de lichamelijke belasting te verminderen. In het nieuwe arboconvenant, het



50ste en laatste van de reeks convenanten met als doel het ziekteverzuim terug te dringen,

wordt ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. In Nederland werken circa 3300 mensen in deze

sector, verdeeld over 64 ambulancediensten.

(Bron: ANP/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

Mei 2004

• RSI/burn-out inspiratiebron voor film

Steeds meer jongeren krijgen te maken met RSI of met een burn-out. Ook

filmacademiestudent Rogier de Blok kreeg dergelijke verschijnselen; hij gebruikte ze als

inspiratiebron. Samen met zijn studiegenoot David Verbeek maakte hij de minimal-

budgetfilm Beat, over een yup die tot zijn verbazing ervaart dat hij niet langer goed

functioneert in zijn werk bij een marketingbureau. De film werd gedraaid op het

Internationaal Filmfestival Rotterdam 2004. Vanaf 8 april 2004 is Beat te zien in het

Filmhuis in Amsterdam (tel. 020 5891400) en in De Lantaren/Het Venster in Rotterdam (tel.

010 2772277). Leden van de RSI-vereniging kunnen een interview met Rogier de Blok

lezen in Het Handvat van mei 2004. Meer lezen over de inhoud van de film? Kijk op

www.filmfestivalrotterdam.com. 

• Tenniselleboog: fysiotherapie of rust?

Een tenniselleboog kan op drie manieren worden behandeld: door fysiotherapie, met een

injectie of door rust gecombineerd met ergonomische tips en eventueel een pijnstiller.

Onderzoekers van het EMGO-instituut (voor extramuraal gezondheidsonderzoek) van het

VU medisch centrum onderzochten 185 patiënten die minimaal zes weken last hadden van

een tenniselleboog. Na zes weken was 92 procent van de geïnjecteerde personen genezen;

mensen die naar de fysiotherapeut gingen waren voor 47 procent pijnvrij en van de rustende

thuiszitters had 32 procent geen klachten meer. Na een jaar bleek de situatie drastisch

veranderd: van de mensen die een injectie kregen was nog 69 procent klachtenvrij, tegen 83

procent van de thuiszitters en 91 procent van de mensen die fysiotherapie kregen. Het

verschil tussen fysiotherapie en thuisblijven vinden de onderzoekers zo klein dat ze aan

thuisblijven de voorkeur geven. Alleen als de klachten aanhouden, komt verwijzing naar de

fysiotherapeut in aanmerking (bron: de Volkskrant). 

April 2004

• Weinig beweging in bewegen op het werk

Bewegen is gezond (ook bij RSI-klachten) en kan de inzetbaarheid van de werknemer

vergroten. Dat is een duidelijke reden om bewegen op het werk te stimuleren in de vorm van

bedrijfsfitness, bedrijfssport of lunchwandelen. Geen overbodige luxe, want meer dan de

helft van de werkende Nederlanders beweegt onvoldoende. Helaas zit er weinig beweging in

het bewegen op het werk, zo blijkt uit onderzoek van TNO Arbeid onder 1000 bedrijven en

instellingen. Tussen 1996 en 2003 is het aantal bedrijven dat bewegen op het werk

stimuleert onverminderd op 14% gebleven. Grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) zijn

tussen 1996 en 2003 iets meer aan bewegen gaan doen, kleine bedrijven (50-99



werknemers) minder. Meer informatie? Lees verder op www.arbeid.tno.nl. 

• RSI preventiemiddel: 'Keuzegids invoermiddelen voor computergebruik'

TNO Arbeid heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende invoermiddelen voor

de computer en de praktische ervaring in de praktijk. De resultaten zijn verwerkt in de

`Keuzegids invoermiddelen voor computergebruik'. In deze gids worden invoermiddelen

(toetsenborden, muizen, trackballs) met elkaar vergeleken op gebruiksvriendelijkheid, de tijd

die nodig is om aan het gebruik te wennen, de lichamelijke belasting en natuurlijk hun nut

voor de preventie van RSI. Op basis van deze kennis kan een werkplek beter worden

ingericht en RSI mogelijk worden voorkomen. De keuzegids kost € 41,87 en is verkrijgbaar

bij uitgeverij Kerkebosch, ISBN 90-6720-324-6. 

Maart 2004

• Noodzaak voor beter onderzoek naar chronische RSI

Op 29 februari 2004 vindt de 5e internationale RSI-dag plaats. Deze jaarlijkse gebeurtenis

wordt door 15 landen aangegrepen om extra de aandacht te vestigen op RSI. De Nederlandse

RSI-vereniging pleit in 2004 voor beter onderzoek naar chronische klachten bij personen

met a-specifieke RSI. Dit zijn klachten waarbij geen specifieke diagnose kan worden

gesteld. Voor mensen met chronische RSI klachten is relatief weinig aandacht terwijl juist

voor hen de impact op werk en leven het grootst is. De meeste onderzoeken richten zich op

preventie van RSI of aanpak van acute RSI-klachten. De RSI-vereniging wil daarom meer

aandacht voor diagnostiek, behandelmethoden en voor mensen met chronische RSI-

klachten. Lees het persbericht. 

• Betrokken werknemers hebben meer kans op RSI

Uit recent onderzoek van TNO onder ruim 3000 'blauwe boorden' medewerkers bij 19

bedrijven blijkt dat medewerkers die zeer betrokken zijn bij hun werk, ruim anderhalf keer

zo veel kans hebben op het krijgen van RSI-klachten. Aspecten die duiden op hoge

betrokkenheid zijn bijvoorbeeld: het werk moeilijk los kunnen laten, snel onder tijdsdruk

komen, veel opofferen voor het werk, slecht kunnen slapen als het werk niet af is gekomen.

Zeer betrokken werknemers vinden zelf dat ze harder werken dan hun collega's. TNO noemt

drie oorzaken voor deze werkstijl: 

1. individuele werkstijl: het zit 'in de aard van het beestje'

2. de bedrijfscultuur

3. individuele beeldvorming (perceptie).

De oplossingen van het probleem liggen vooral in het herkennen van het eigen gedrag, de

eigen percepties en de organisatiecultuur. TNO maakt de gegevens van dit onderzoek

bekend in het kader van de International RSI Awareness Day, de enige niet repeterende dag

van de kalender. Lees meer op: www.arbeid.tno.nl 

Februari 2004

• 24 februari 2004 - Spraakherkenning op de pc? Doe mee aan een onderzoek naar

stemklachten 



Werkt u ook vanwege RSI-klachten met spraakherkenningsoftware? En merkt u dat u

daardoor stemklachten krijgt? Doe dan mee aan een onderzoek van studenten logopedie aan

de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Zij onderzoeken welke aspecten van spraak de grootste

invloed hebben op het ontwikkelen van stemklachten door gebruik van spraakherkenning.

De aspecten houding, adem, manier van spreken en stemkwaliteit worden geobserveerd. De

observaties vinden plaats van medio maart tot april. Het onderzoek kan desgewenst

plaatsvinden op uw werkplek. Voor aanmelding, meer informatie, vragen of reacties, e-mail

desireelemmens@hotmail.com. Bij aanmelding graag vermelding van uw naam en

telefoonnummer. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

• Ziekteverzuim gedaald door arboconvenanten

Arboconvenanten in de verschillende bedrijfstakken kunnen een bijdrage leveren aan het

terugdringen van RSI en daardoor ook aan een lager ziekteverzuim. In ons land vallen circa

3,8 miljoen werknemers onder een van de afgesloten convenanten. Staatssecretaris Rutte van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte onlangs bekend dat in de bedrijfstakken met

arboconvenanten het ziekteverzuim in 2001 en 2002 met gemiddeld 9% is gedaald, terwijl

dat in de andere bedrijfstakken vrijwel gelijk is gebleven. De 'prijs' voor dit verminderde

ziekteverzuim was een investering van 280 miljoen euro. (Bron: MKB-Nederland) 

• New Occupational Safety and Health website

New European Occupational Safety and Health websiteA completely redesigned website

from the European Agency for occupational Safety and Health have just launched. It's worth

visiting this very interesting website, available in eleven languages and with free access to

the agency's growing portfolio of health and safety information. The site contains links to

heath and safety sites worldwide. There is a specific section on musculosketal disorders

(MSD). This section contains information on research, reports and articles commissioned by

the agency, case studies from across the EU demonstrating good MSD prevention practice

and EU working practices directives relevant to MSD's. The site offers also RSI fact sheets,

http://agency.osha.eu.int/. 

Januari 2004

• Donald Duck veroorzaakt RSI

Donald Duck, het wereldberoemde tijdschrift dat in Nederland wordt uitgegeven door

Sanoma, levert zijn medewerkers niet alleen plezier op. Het inkleuren van de populaire

stripfiguur is namelijk een klus die RSI-klachten kan veroorzaken. Het afgelopen jaar

moesten al vijf inkleurders vertrekken. Daarom wordt het tijdschrift straks volledig

ingekleurd door een studio in Milaan. Dat is niet alleen goedkoper, maar beperkt ook het

risico op RSI. In Milaan kunnen de inkleurders elkaar vaker afwisselen. (Bron: ANP en

dagblad Trouw) 

• Aan wiens kant staat de bedrijfsarts?

Een goede samenwerking tussen de bedrijfsarts en de huisarts kan tegenstrijdige adviezen,

onnodig verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid voorkomen. Vertrouwen tussen de artsen

onderling is daarvoor een voorwaarde. Ook moet de huisarts duidelijkheid hebben over de



positie van de bedrijfsarts: behartigt deze de belangen van de werknemer of de werkgever?

Uit onderzoek van TNO Arbeid, het Kenniscentrum AKB en het Coronel Instituut is

gebleken dat de onduidelijkheid bij de huisarts over de positie van de bedrijfsarts sterk is

verminderd. Het aantal huisartsen dat deze onduidelijkheid een knelpunt in de

samenwerking noemde, daalde met een kwart. Een betere samenwerking is nog steeds

gewenst, maar volgens de onderzoekers kan en mag het jaren duren voor de scheiding tussen

'behandeling' en 'controle' is opgeheven. Het onderzoek naar samenwerking werd in januari

2004 gepresenteerd op de conferentie 'Arbocuratieve samenwerking: een lopend vuurtje?',

die werd georganiseerd door ZonMw. (Bron: www.arbeid.tno.nl). 


