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December 2006

• RIAGG organiseert cursus ´omgaan met gevolgen van onverklaarbare klachten´

De RIAGG Rijnmond start binnenkort weer met een cursus ´omgaan met de gevolgen van

medisch onverklaarbare klachten´. In de cursus worden de gevolgen van de lichamelijke

klachten voor het dagelijks leven in kaart gebracht. Vervolgens worden handvatten

aangereikt om beter met de gevolgen om te kunnen gaan. De cursus bestaat uit dertien

bijeenkomsten van twee uur in een groep van maximaal 10 patiënten. Aanmelden kan nog

tot 11 december. Meer informatie is te verkrijgen bij RIAGGRijnmond,

www.riaggrijnmond.nl, tel 010-4453426; vraag naar Lyonne Zonneveld of klik hier voor de

folder.   

• Presentaties sprekers RSI-congres ´Nieuwste wetenschap over RSI´

Bijna 200 leden waren aanwezig op het landelijk congres ‘Nieuwste wetenschap over RSI’.

Daarmee was het de grootste bijeenkomst van onze vereniging van de afgelopen jaren. Het

congres vond plaats op de Vrije Universiteit te Amstelveen op 11 november. Zes

onderzoekers presenteerden tijdens deze bijeenkomst recente onderzoeksresultaten. Heb je

het congres gemist of wil je de resultaten nog eens lezen? Bekijk dan de presentaties van de

sprekers.  

Oktober 2006

• Congres ‘Nieuwste wetenschap over RSI’ op 11 november 2006

De RSI-patiëntenvereniging organiseert in de Week van de Chronisch Zieken op zaterdag 11

november 2006 het landelijk congres ‘Nieuwste wetenschap over RSI’ in de Vrije

Universiteit te Amstelveen. De bijeenkomst is voor leden van de RSI-patiëntenvereniging,

behandelaars, onderzoekers en andere professionals en geïnteresseerden. Nieuwe informatie

uit RSI-onderzoek is de rode draad in het programma. Zes onderzoekers geven een korte

presentatie over recent onderzoek. Aansluitend volgt een paneldiscussie. In de pauzes kunt u

in de foyer kennismaken met nieuwe producten en behandelmethoden. Voor het programma

of aanmelden Lees meer... 

September 2006

• Ben jij student? Merk jij onderscheid in RSI-beleid?

De Leeuwarder Courant meldde onlangs dat de studentenvakbond FLeS (van de drie

hogescholen in Leeuwarden) boos was op het onderscheid dat gemaakt zou worden tussen

studenten en medewerkers. Pauzesoftware die standaard op de computers van de

medewerkers zit, zou slechts mondjesmaat aan de studenten worden aangeboden. Daardoor

lopen studenten meer kans op RSI. De RSI-patiëntenvereniging vindt dit een onwenselijke

situatie. We willen graag weten of vaker verschillen in RSI-beleid tussen studenten en



medewerkers aan universiteiten/hogescholen voorkomt. Merk jij onderscheid? Laat het ons

weten. Denk daarbij niet alleen aan pauzesoftware, maar ook aan de beschikbare

voorlichting over preventie en de inrichting van werk- en studieplekken. Vul het

vragenformulier in. 

• Nepmiddelen bij muisarm werken verschillend

Het is al lang bekend dat nepbehandelingen effect kunnen hebben - het placebo-effect - maar

dat er ook verschil is in nep is nieuw. Onderzoekers van de Harvard Medical School in

Boston selecteerden 270 mensen met pijn door een muisarm. De helft kreeg gedurende zes

weken om de week ‘acupunctuur’. Hierbij werden geen echte acupunctuurnaalden gebruikt,

maar nepnaalden die de huid niet doorboren en in de bovenkant van de naald verdwijnen. De

andere helft kreeg acht weken lang dagelijks een‘pijnstillende’ neppil. De pijnklachten

verminderden bij beide groepen sneller dan volgens het natuurlijke beloop verwacht mocht

worden, maar het effect van de nepacupunctuur was groter dan dat van de neppil. (Bron:

Gezondgids Consumentenbond, september 2006)  

• TNO-onderzoek: werknemer zit 3,5 uur per dag achter de computer

Is het vreemd dat zoveel Nederlanders RSI-klachten hebben? Nederlanders behoren tot de

top van de computergebruikers in Europa. De gemiddelde werknemer zit 3,5 uur per dag

achter de pc en in de dienstensector is dat zelfs 5 tot 6 uur per dag. Lees door... 

• RSI-vereniging te gast in Lijn 4

Op maandag 17 juli 2006 was fysiotherapeut Reint Alberts namens de RSI-

patiëntenvereniging te gast in het RTL-programma Lijn 4. Hij vertelde over de oorzaken en

de behandeling van RSI, en natuurlijk ook over de mogelijkheden van preventie. Uitzending

gemist? Bekijk dit informatieve gastoptreden via www.fysiotherapiealberts.nl link

Uitzending Lijn4 RTL4 onderwerp RSI   

Juli 2006

• Weer aan het werk volgens nieuw protocol:

RSI-vereniging werkt samen met TNO en Arbo Unie

De RSI- patiëntenvereniging doet mee aan een gezamenlijk project van TNO en de Arbo

Unie. Dit project is belangrijk voor zieke werknemers die willen terugkeren naar het werk.

Wie een bedrijfsarts heeft die is aangesloten bij Arbo Unie, kan deze bedrijfsarts vragen om

de begeleiding volgens het project STECR. Dit project draait om de toepassing van

participatieve werkaanpassing bij werknemers met RSI, whiplash en chronische

vermoeidheid. Sinds de start van het project STECR in februari 2006, zijn alle 400

bedrijfsartsen van Arbo Unie over het project geïnformeerd. Er zijn ook al 20

procesbegeleiders getraind die het protocol participatieve werkaanpassing kunnen uitvoeren.

Voel je ook voor deze begeleiding?  Lees meer over dit project in het TNO-bericht op de

pagina Onderzoek. 

• Eigen verantwoordelijkheid, geen schadevergoeding!

Een opticien die moest verzuimen door RSI-klachten, kreeg in eerste instantie een

schadevergoeding toegekend van de kantonrechter in Middelburg. De kantonrechter stelde



de werkgever aansprakelijk. Het gerechtshof in Den Haag besliste anders: eigen

verantwoordelijkheid, geen schadevergoeding! Lees door... 

• Arbobalans 2005: minder ziekteverzuim, meer RSI

Het ziekteverzuim van werknemers lijkt de laatste jaren af te nemen. Bovendien lijkt het

verzuim minder vaak een gevolg van de arbeidsomstandigheden, namelijk in een kwart van

de gevallen. Toch is het aantal RSI-klachten sinds 2003 licht gestegen. Lees door... 

• Wat deed de RSI-patiëntenvereniging in 2005?

rsi-vereniging/img

Het jaar 2005 was een bijzonder druk jaar voor de RSI-patiëntenvereniging. Er

gebeurde van alles op veel terreinen: een nieuw ondersteuningsbureau en een

nieuw bestuur, een tienjarig jubileum met een symposium en een verrassende

standhoudersmarkt… En dan was er ook nog die geleidelijke verschuiving van

informatievoorziening naar belangenbehartiging. Neem een kijkje achter de

schermen van een actieve vereniging en lees het jaarverslag 2005.

Download het jaarverslag (pdf).

  

Juni 2006

• Doe mee aan het onderzoek van de CG-Raad!

De CG-Raad wil meer inzicht in de financiële positie van chronisch zieken en mensen met

een handicap. Voel je de RSI-klachten ook in je portemonnee? Doe mee aan het onderzoek.  

• Knakkende knokkels: hoe schadelijk is de techniek voor kinderen?

Een 13-jarige tweeling bezit drie computers, twee playstations, een spelcomputer en zo nog

het een en ander aan elektronica. Deze jongens kunnen hun duimen helemaal achterover

buigen en ze knakken voortdurend met hun knokkels. “Het doet wel aan artritis denken”,

schrijft hun moeder in een e-mail aan CNET.News.Com. Zijn deze jongens het bewijs dat

steeds meer kinderen ten prooi vallen aan RSI? Lees door... 

• Nationaal Pijnfonds lanceert website

Wil je meer weten over (chronische) pijn of ben je op zoek naar actueel nieuws op

pijngebied? Het Nationaal Pijnfonds heeft sinds kort een website voor iedereen die met pijn

te maken heeft. Lees door... 

Mei 2006

• Onderzoek: warme handen tegen RSI-klachten

Buiten is het twintig graden, maar beeldschermwerkers en mensen met RSI-klachten hebben

ook in de warme maanden van het jaar vaak koude handen door een slechtere doorbloeding.

Dat is lastig, want koude handen kunnen de handvaardigheid verminderen. Uit

literatuuronderzoek is bekend dat bij gezonde proefpersonen de temperatuur in de hand die

de computermuis bedient lager is dan die in de andere hand. De temperatuur van de

werkomgeving zou wel eens van invloed kunnen zijn bij de preventie van RSI-

klachten. Lees door... 



April 2006

• Weg met de ontoegankelijke websites!

Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) eist dat nieuwe websites van ministeries

onmiddellijk uit de lucht worden gehaald als blijkt dat zij onvoldoende toegankelijk zijn.

Doven, slechtzienden en ‘motorisch gehandicapten’(dit zijn ook de mensen met RSI!)

hebben problemen met slecht opgebouwde websites, waarop het lastig navigeren is. Mensen

met RSI gebruiken liever het toetsenbord in plaats van de muis, maar voor mensen die geen

muis kunnen bedienen, zijn veel internetpagina’s domweg ontoegankelijk. “Het is toch

ongelooflijk tegenstrijdig dat we een overheidsgebouw op slot doen als de balies te hoog

zijn en er overal drempels liggen, maar dat er niets gebeurt als een gehandicapte niet op onze

sites terecht kan”, aldus Pechtold. 

(Bron: Telegraaf 12 april 2006; zie voor meer informatie over ontoegankelijke websites:

www.drempelsweg.nl) 

• Toekomstbeeld: echomuis tegen ‘Repeterende Stem Instructie’

De in de media veelbesproken trilmuis van Hoverstop inspireerde cognitief psycholoog en

ontwerper Leonard Verhoef tot het volgende toekomstbeeld in het jaar 2051. De

spraakcomputer om RSI te voorkomen leidt volgens hem tot nieuwe klachten: ‘Repeterende

Stem Instructie’.

“Bill Gates en Maurice de Hond voorspelden zestig jaar geleden dat het bedienprobleem zou

verdwijnen doordat we ‘gewoon’ tegen computers kunnen praten. De problemen die dat met

zich mee zou brengen hebben zij echter niet voorzien. Bedrijfsartsen constateren steeds

vaker RSI (Repeterende Stem Instructie). De oorzaak van de klachten zijn de repeterende

bewegingen van de stembanden van gebruikers die hun computer met de stem vertellen wat

deze moeten doen. 

Echoput ontwikkelde samen met TNO een muis die herhaalt wat de gebruiker zegt wanneer

de computer niet binnen tien seconden reageert (het zogenaamde echoën). De echo herhaalt

voor de gebruiker de opdracht die hij aan de computer gegeven heeft. Hierdoor vermindert

het totale aantal door de gebruiker uitgesproken opdrachten. Dat is gunstig voor de preventie

van RSI.”

De complete colummn is terug te vinden op

www.humanefficiency.nl/toekomst/rsigevaar.htm (Bron: NRC Next 4 april 2006) 

Maart 2006

• Architectenbureaus: minder werkdruk kan RSI verminderen

Het aantal RSI-klachten onder medewerkers van architectenbureaus daalde in de periode van

2001 tot 2005 van 62 procent naar 48 procent, een daling van 23 procent. Bijna een op de

twee medewerkers heeft dus nog steeds last van RSI. In 2002 stelde de

branchebegeleidingscommissie van het Arboconvenant Architectenbureaus een daling van

35 procent als doel. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Arboconvenant

Architectenbureaus, blijkt een relatie tussen een hoge werkdruk bij de architectenbureaus en

de RSI-klachten. Beheersing van de werkdruk zou het aantal RSI-klachten nog verder



kunnen verminderen, zodat de doelstelling van 35 procent daling een haalbare zaak wordt.

(Bron: Bouwwereld, 28 maart 2006) 

• Onderzoek onder banken: werkstress geeft meer kans op RSI

Het zal mensen met RSI niet verbazen: werkstress speelt een rol bij het ontstaan van

klachten aan arm, nek en schouder. Tot nu toe werd werkstress vaak gezien als gevolg van

zware arbeidsomstandigheden, maar niet als een aparte oorzaak van gezondheidsklachten.

Uit een onderzoek onder werknemers van Nederlandse banken is gebleken dat er bij

werkstress meer kans is op RSI. Bankmedewerkers hebben 29 procent RSI-klachten (onder

de ‘gewone’ beroepsbevolking is dat 25 procent). Ongeveer 8 procent van de

bankwerknemers verzuimde in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek minstens

een keer vanwege RSI-klachten. Van de werknemers met RSI ervaart bijna de helft (48

procent) veel werkstress. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het Arbo-

convenant Bankwezen uit 2001, waarin de banken en de vakbeweging afspraken om RSI

terug te dringen en werkstress en ziekteverzuim te voorkomen.

(Bron: AD Haagsche Courant 11 maart 2006) 

• Chirurgen krijgen RSI door kijkinstrumenten

Instrumenten voor kijkoperaties zien er nog steeds zo uit als in 1985, de

begintijd van de endoscopische chirurgie, stelt medisch technoloog Joris

Jaspers in zijn proefschrift. Dat kan beter, niet alleen in het belang van de patiënten, maar

ook van de chirurgen, die de instrumenten ongemakkelijk moeten vasthouden. Een citaat uit

het artikel ‘Katrollen in de OK’ in NRC-Handelsblad: “Easy Rider gezien? Denk dan even

aan de stand van de armen van Dennis Hopper op de motor. Heel onhandig, en ze krijgen er

ook nog eens RSI van. In die houding moet de chirurg zijn handelingen bovendien in

spiegelbeeld uitvoeren: als de handgreep van het instrument naar links gaat, beweegt de

pincet naar rechts.” Jaspers ontwikkelde de MIM (de Minimally Invasive Manipulator), een

systeem van tientallen scharnieren en kleine katrollen. De MIM is door de strenge

regelgeving nog niet getest op patiënten. Als dat wel gebeurd is, verwacht Jaspers dat de

MIM op den duur ook een alternatief kan worden voor de dure elektronische operatierobots.

Het ministerie van Economische Zaken heeft subsidie gegeven om de MIM verder te

ontwikkelen.

(Bron: NRC Handelsblad 25 maart 2006) 

• 18 maart - Themadag Werken aan RSI.

De RSI-vereniginig organiseert op 18 maart a.s. een landelijke themamiddag over werken en

RSI. Allerlei aspecten komen aan de orde. Wat voor werk is geschikt voor mij? Hoe vind ik

hulp bij reïntegratie? Vertel ik over mijn RSI-klachten of liever niet?

Lees meer... 

• Hulpmiddelen tegen ongezond computergedrag

Twee hulpmiddelen tegen ongezond computergedrag zijn onderzocht door twee

verschillende instituten. TNO Kwaliteit van Leven deed een onderzoek naar de trilmuis

(Hoverstop), de Technische Universiteit Delft onderzocht de effecten van een bewegend

scherm. Feedback van een trillende computermuis blijkt het gedrag van computergebruikers

positief te beïnvloeden. Deze muis voorkomt “hoveren”, het houden van de hand op of

Leesfout



boven de muis terwijl de muis niet actief is. Wanneer de muis tien seconden niet actief is

gebruikt, gaat een signaal dat de gebruiker eraan herinnert om de hand van de muis te

houden. Zowel in het laboratorium als in de praktijk wordt de muis 24 procent minder lang

vastgehouden, terwijl de kwaliteit en snelheid van de taakuitvoering gelijk blijven. 

Het bewegende scherm is een nieuwtje, dat in maart 2006 op de Arbobeurs in Amsterdam

werd geïntroduceerd. Dit scherm met de naam Kinetic-xs is ontworpen door de TU Delft.

Een door een elektromotor aangedreven mechanisme zorgt voor een bewegend scherm met

een draaiing van ongeveer twee graden. Volgens de onderzoekers gaan de

computergebruikers meer met hun hoofd bewegen, waardoor RSI-klachten zouden

verminderen.

Voor meer informatie over het onderzoek van TNO en de trilmuis van Hoverstop:

www.tno.nl of www.hoverstop.com. 

(Bronnen: TNO Kwaliteit van Leven, ANP) 

• RSI-klachten door veel sms-en

RSI-klachten zijn niet alleen het gevolg van onjuist computergebruik, een hoge werkdruk of

eentonig werk: het versturen van sms-berichten is ook een oorzaak. Bijna vier miljoen

Britten lijden volgens een onderzoek van Virgin Mobile aan gezondheidsklachten door sms-

en. In het Verenigd Koninkrijk worden elke dag honderd miljoen sms-jes verstuurd, 38%

van de afzenders heeft RSI-klachten. Weliswaar zijn de meeste sms-berichten kort, maar

liefst 10% van de ondervraagden is een grootgebruiker en verstuurt soms honderd berichten

per dag! De deskundigen raden aan om de signalen van het lichaam niet te negeren:

tintelende vingers en pijnlijke polsen zijn een teken om te stoppen. De superkleine

mobieltjes werken het probleem in de hand: de gsm wordt met de vingers vastgehouden en

de kleine toetsen worden onhandig met de duim ingedrukt. Dit is het omgekeerde van de

houding achter het computertoetsenbord, waarbij het gebruik van de duim beperkt blijft tot

de spatiebalk en de vingers het typewerk doen. De British Chiropractic Association (BCA)

adviseert om het mobieltje afwisselend in de linker- en de rechterhand te houden en steeds

verschillende vingers te gebruiken. Dezelfde organisatie waarschuwde al eerder tegen de

iPod-duim. Vooral kinderen zijn kwetsbaar omdat hun spieren en botten nog niet volledig

ontwikkeld zijn.

Meer informatie en oefeningen voor bij het sms-en: zie het nieuws van 21/02/2006 op

www.outlaw.com of ga naar het artikel op The register. 

Februari 2006

• Onderzoek bevestigt: RSI zit niet tussen de oren!

Mensen met RSI-klachten weten het natuurlijk uit eigen, pijnlijke ervaring: RSI zit niet

tussen de oren! Dit wapenfeit is nu bevestigd door onderzoek van het Coronel Instituut voor

Arbeid en Gezondheid. Veel mensen denken dat RSI-klachten vooral te maken hebben met

de mentale gesteldheid. Dit blijkt een vooroordeel: mensen met RSI blijken niet meer last

van een burn-out of depressie te hebben dan de gemiddelde werknemer. Hun RSI-klachten

berusten niet op vermeende klachten, maar hebben een aanwijsbare oorzaak. 



Het onderzoek door het Coronel Instituut is uitgevoerd onder ruim 1100 leden van de RSI-

patiëntenvereniging. Veel ondervraagden ervaren beperkingen in het dagelijks leven; meer

dan de helft slikt regelmatig pijnstillers. Toch is driekwart van de RSI-patiënten

(gedeeltelijk) aan het werk. “Kennelijk hebben mensen er veel voor over. Ze stoppen energie

in hun werk, waardoor ze minder over hebben voor hun sociale leven”, zegt onderzoekster

Judith Sluiter. 

Corrie Kooijman van de RSI-patiëntenvereniging bevestigt dat. “Ook al werk je halftijd, je

levert veel in, omdat je meer tijd nodig hebt om te herstellen. Andere klussen zoals de

boodschappen en de was moet je zorgvuldig verdelen over de week. Dan kom je aan uitgaan

niet toe, dat blijft wringen”, vertelt zij aan de verslaggeefster van Trouw. 

Uit de studie van het Coronel Instituut blijkt ook dat slechts bij een derde van de

werknemers met RSI de werkplek is aangepast. Slechts negen procent heeft langere of meer

pauzes of andere werktijden gekregen.

(Bron: Trouw, 28 februari 2006) 

• RSI gespreksonderwerp op congres over modeziekten

Revalidatiearts Joop Ruijgrok was een van de sprekers op een congres over modeziekten in

Amstelveen. Het bekende rijtje “modeziekten” dook hierbij weer eens op: onverklaarde

chronische pijn, whiplash, RSI, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit. Ruijgrok is geen

voorstander van de benadering dat een aandoening niet bestaat zolang er geen bewijs voor

is. Deze benadering wordt wel aangehangen door een van de andere sprekers op het congres,

Cees Renckens, gynaecoloog en voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Joop

Ruijgrok: “Neem nu RSI of fibromyalgie, waarbij patiënten vaak overal pijn hebben. Bij

RSI koppelt de pijn zich aan bepaalde bewegingen en kan hardnekkige vormen aannemen.

Deze patiënten ervaren sneller pijn, en dat verergert door stress. Je kunt het daarom niet

meer puur technisch benaderen, al zijn er met speciale apparatuur wel kenmerkende

afwijkingen gevonden.” Ook de psyche speelt een rol. “Als je RSI-patiënten bijvoorbeeld

onder tijdsdruk laat werken, gebruiken ze hun spieren anders dan gezonde personen.”

(Bron: Dagblad Tubantia, 3 februari 2006) 

• Psychosociale aspecten spelen mee bij ontstaan van RSI

Het recente onderzoek naar de psychosociale aspecten bij het ontstaan van RSI-klachten

heeft veel publiciteit gekregen. In het Algemeen Dagblad legt TNO-onderzoeker Swenneke

Van den Heuvel nog eens uit welke aspecten een rol kunnen spelen: hoge taakeisen, weinig

steun van de collega’s, overmatige betrokkenheid bij het werk, weinig pauzes nemen. In

reactie op dit onderzoek zegt Kees Peereboom, directeur van adviesbureau VHP Ergonomie

in Den Haag: “Er wordt nog veel te weinig gewerkt met de psychosociale oorzaken. RSI

vereist een grondige analyse van allerlei aspecten zowel in de organisatie als op de

werkvloer. Nu zie ik te vaak een beperkte insteek. Er wordt een beeldscherm aangeschaft, de

werknemer krijgt fysiotherapie en daarmee is de kous af.” In hetzelfde artikel wordt ook de

mening gevraagd van Arnold Merkies van de RSI-patiëntenvereniging. “Ik ken een aantal

goede voorbeelden, bijvoorbeeld in de bankwereld. Maar bij veel bedrijven is de druk

simpelweg te hoog om ruimte te maken voor een andere werkcultuur.”

(Bron: Algemeen Dagblad, 4 februari 2006)



Samenvatting rapport Swenneke Van den Heuvel 

• Rapport over stress en RSI naar de Tweede Kamer

Stress en RSI door het werk zijn de grote veroorzakers van gezondheidsklachten. Jaarlijks

meldt twee tot vier procent van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk.

Vijftien procent krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouder, die tot beperkingen

leiden. De jaarlijkse kosten van stress en RSI op het werk worden in totaal op zes miljard

euro geschat. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau TNO, dat staatssecretaris Van

Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Ik ga

er vanuit dat deze voor zich sprekende cijfers een rol zullen spelen in de bewustwording van

werkgevers en werknemers uit sectoren waar de risico’s het meest spelen”, schrijft de

staatssecretaris. “Ik verwacht dat deze cijfers hen aansporen om tot een effectieve aanpak

over te gaan. Dit onderzoek maakt duidelijk dat men daar ook financieel veel baat bij heeft.”

TNO deed, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

onderzoek naar gezondheidsschade en kosten, die het gevolg zijn van psychosociale

arbeidsbelasting en lichamelijke klachten aan arm, nek en schouder (RSI). De

gezondheidsklachten die door RSI ontstaan worden door TNO op ruim twee miljard euro per

jaar geschat; de verminderde arbeidsproductiviteit door RSI op ruim 800 miljoen euro per

jaar. RSI-klachten komen vooral voor in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs, de

bouw en de handel. Als het om stress gaat, kan de meeste gezondheidswinst worden behaald

in de industrie, de gezondheidszorg, de handel, de overheid, het vervoer en de

communicatie.

(Bron: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, februari 2006; zie

ook www.tno.nl/arbeid) Lees het rapport 

Januari 2006

• RSI-patiëntenvereniging sluit collectief contract met AGIS

Op 25 januari 2006 heeft de RSI-vereniging met AGIS een collectief contract gesloten voor

de ziektekostenverzekering. Leden krijgen korting op zowel de basis als op de aanvullende

premie. De meest gevolgde reguliere therapieën bij RSI zoals fysiotherapie, mensendieck en

cesar worden met een aanvullende verzekering volledig vergoed. Maar er zijn ook

vergoedingen voor verschillende alternatieve therapieën of deelname aan cursussen zoals

bijvoorbeeld ontspanning. Daarnaast ontvangen leden jaarlijks structureel € 20 euro retour

als tegemoetkoming voor het lidmaatschap van € 25 euro. Leden van de vereniging vinden

binnenkort meer informatie in hun brievenbus. 

• Werkgever moet zorgplicht buiten de deur waarmaken

Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun werknemers. De zorg voor beeldschermwerkers

strekt zich niet alleen uit tot de werkplek binnen de vestiging van de werknemer, maar ook

tot de vestigingen daarbuiten. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag in de

zaak van een werknemer van Ernst & Young. De leidinggevende assistent-accountant van

dit bedrijf viel uit met RSI-klachten. De werkgever moet uitdrukkelijk rekening houden met

de individuele werkplek van de werknemer. Dat geldt zeker als er risicofactoren zijn, zoals



een (te) hoge werkdruk en slechte ergonomische factoren, bijvoorbeeld niet-verstelbare

stoelen. (Bron: Het Financieele Dagblad, september 2005) 

• Goede bedrijfscultuur helpt tegen RSI

Psychosociale belasting speelt bij RSI een grotere rol dan de fysieke belasting, zo blijkt uit

een onderzoek van TNO Arbeid en de VU. Psychosociale invloeden zijn lang als

ondergeschikt gezien ten opzichte van de lichamelijke factoren zoals herhaalde bewegingen,

lange werkdagen of uren achtereen in dezelfde houding. Uit het nieuwe onderzoek is

gebleken dat factoren als hoge taakeisen of gebrek aan sociale steun van collega’s een

zelfstandige rol spelen bij het ontstaan van RSI-klachten. Maar ook overmatige

betrokkenheid bij het werk is een factor. Onderzoekster Swenneke van den Heuvel adviseert

RSI-klachten niet alleen te verhelpen door investeringen in mooie gadgets en

kantoormeubilair, maar de nadruk te leggen op realistische takenpakketten, een gezonde

werkdruk en een goede bedrijfscultuur. Wat dat laatste betreft: hieronder valt ook het samen

de kroeg induiken met collega’s... (Bron: Intermediair 12 januari 2006). Zie ook

www.tno.nl. 

• Nieuwe gezondheidsklacht: iPod-duim

Behalve gezondheidsklachten als de muisarm of de tenniselleboog, kennen we nu ook de

iPod-duim. Volgens een woordvoerder van de Britse chiropractorvereniging is het bedienen

van dit apparaat een zeer onnatuurlijke beweging, die het gewricht kan beschadigen. Deze

beroepsgroep waarschuwt voor chronische klachten aan duim, polsgewricht en elleboog.

Een tip geven ze ook: bedien het apparaat afwisselend met de linker- en de rechterhand.

(Bron: ANP) 


