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Voorwoord van de voorzitter 

Wordt u ook zo onrustig van die halve en hele geruchten, van al die berichten over de Haagse 
lekkages en over het aangekondigde bezuinigingsbeleid met betrekking tot de kosten van onze 
gezondheidszorg van de landelijke overheid? 

Ik maak mij er in ieder geval zorgen over. Vanmorgen op weg naar mijn werk werd er op de radio 
opnieuw over bericht. Het ANP nieuws meldde dat de totale kosten van de gezondheidszorg 69 
miljard euro bedragen. 69 miljard, wat een bedrag! Dat de minister van Volksgezondheid en die 
van Financiën daar iets aan willen doen is te begrijpen. De kosten rijzen immers de pan uit. Ook als 
je die kosten vergelijkt met die van onze buurlanden. Bezuinigingen zijn dus op komst. Daar zullen 
wij als patiëntenverenigingen rekening mee moeten houden. Dat geldt dus ook voor de RSI-
vereniging. 

Die bezuinigingen mogen ons echter, in vergelijking met andere spelers in de veld van de 
gezondheidszorg, niet extra zwaar treffen. Gezien onze schrale budgetten en kleine subsidie is bij 
ons ook niet veel te halen. Het zou slim van onze bewindslieden zijn als zij de besparing zouden 
halen daar waar het meeste te halen is. Bij dure en kostenverslindende ziekenhuisorganisaties 
bijvoorbeeld. Of bij misbruik in de gezondheidszorg. Als wij te veel worden afgeknepen zullen ook 
onze vele vrijwilligers het voor gezien houden. Dat zou rampzalig zijn voor onze activiteiten en 
voor de dienstverlening aan onze leden. Met als gevolg dat de Nederlandse samenleving nog meer 
aan RSI kwijt is dan de twee miljard die het ons nu al kost. 

Zo, dat moest mij even van het hart!  

Voor u ligt het verslag over het jaar 2010 van de RSI-vereniging. Het jaar waarin de vereniging 15 
jaar bestond. Dit jubileum, onder dagvoorzitterschap van Sandra Oudshoff, werd gevierd met een 
themamiddag met een propvol programma. De Amerikaanse fysiotherapeute en RSI expert 
Suparna Damany hield een inspirerende lezing over haar visie op de fysieke aspecten van RSI 
klachten en het behandelprogramma dat zij heeft ontwikkeld. Christoph Loo, ergotherapeut, 
vertelde over een nieuw verklaringsmodel dat aan de Universiteit van Maastricht wordt onderzocht 
en mogelijk een verklaring kan geven over hoe KANS klachten kunnen ontstaan en voortduren. In 
het RSI café was er ruimte om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen aan de hand van een 
aantal thema’s. 

Gememoreerd moet worden dat de vereniging 15 jaar in de lucht gehouden kon worden dankzij 
een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers die op alle terreinen actief waren. Bestuurlijk, in 
commissies of uitvoerend. Op deze plaats is het gepast hen daarvoor nog eens nadrukkelijk dank 
te zeggen. 

In dit verslag gaan wij uitvoerig in op het reilen en zeilen van onze vereniging. Verslag wordt 
ondermeer gedaan van bijeenkomsten, van bestuurlijke activiteiten, van onze adviesraad en van 
buitenlandse contacten. Kortom, alle onderwerpen die gewoonlijk worden vermeld in een 
jaarverslag komen aan de orde. Activiteiten die wij ook het lopende en komende jaar zullen 
continueren. De RSI-vereniging blijft de wereld om haar heen actief benaderen. Opdat diezelfde 
wereld mee blijft denken over onze toekomst. Over onze opdracht als vereniging. Wij dagen die 
wereld uit daarbij voorwaarden te scheppen, zodat wij aan onze opdracht kunnen blijven voldoen. 

Namens bestuur en commissievoorzitters, 

Willem Hollander, 

voorzitter 
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Over de RSI-vereniging 

Doelstelling 

De doelstelling van de vereniging omvat: 

 Belangenbehartiging van RSI-patiënten, 
hun partners en/of familie. 

 Voorlichting over RSI aan beroeps- en 
risicogroepen. 

 Bevorderen van de bekendheid van RSI 
 Faciliteren van lotgenotencontact. 
 Bevorderen van wetenschappelijk 

onderzoek. 
 

 

 

Wat is RSI? 
RSI staat voor Repetive Strain Injury. RSI is 
een verzamelnaam / paraplubegrip voor 
klachten en symptomen, die voorkomen in 
bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, 
ellebogen, polsen, handen en vingers. Daarom 
wordt ook wel de medische term KANS 
(Klachten van Armen, Nek en Schouders) 
gebruikt. De klachten worden doorgaans 
veroorzaakt door repeterende bewegingen, een 
langdurige statische houding of een combinatie 
van beide. Verder kunnen persoonsgebonden 
en werkgebonden factoren een rol spelen bij 
het ontstaan, verergeren of in stand houden 
van RSI. 

 

Leden van de vereniging zijn personen met RSI of zij die nauw betrokken zijn bij een RSI-patiënt.  

 

De basisactiviteiten van de RSI-vereniging bestaan uit: 

 Bundeling van theorieën, meningen en ervaringen over RSI, zowel van onderzoekers en 
behandelaars als van patiënten. 

 Inbreng van ervaringsdeskundigheid bij onderzoeksvoorstellen en landelijke richtlijnen van 
behandelaars om te zorgen voor een genuanceerde benadering van de RSI-problematiek.  

 Samenwerking bij het opbouwen van een landelijk en internationaal netwerk van partijen voor 
wie de RSI-problematiek van belang is, zoals werkgevers, overheid, zorgverzekeraars, 
behandelaars, arbodiensten en onderzoekers. 

 Verspreiden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van RSI.  

Verslag algemene ledenvergadering 2010 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdag 29 mei 2010 in de Amershof te 
Amersfoort. Hieronder enkele punten uit deze vergadering, waarbij aanwezig enkele tientallen 
leden: 

 De voorzitter spreekt in zijn openingswoord zijn bezorgdheid uit over de toekomst van de 
patiëntenverenigingen in het algemeen en de RSI vereniging in het bijzonder met 
betrekking tot de mogelijke uitvoering van de verkiezingsprogramma’s bij de vorming van 
een centrum-rechts-kabinet.  

 Op voordracht van het bestuur worden Ineke van Hooff en Walter Jansen benoemd als 
bestuurslid.  

 Het jaarverslag wordt door de commissievoorzitters voor wat betreft hun ingebrachte tekst, 
toegelicht, besproken en vastgesteld.  

 De jaarrekening 2009 en de begroting 2010 worden achtereenvolgens toegelicht, 
besproken en vastgesteld. 

 De statuten en het huishoudelijk reglement worden gewijzigd vanwege de naamswijziging. 

Aantal leden blijft dalen 

De afgelopen jaren heeft de vereniging te maken met een terugloop in ledenaantal. Begin 2007 
waren er 1948 leden, begin 2008 1770 en per 1 oktober telden we er 1821 als basis voor de 
subsidie 2009. We gingen 2009 in met 1548 leden en 13 donateurs. Eind 2009 is het aantal leden 
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afgenomen met 156, waardoor het ledenaantal per 2010 gekomen is op 1392. Ook in 2010 zette 
deze trend zich voort. Eind 2010 stond de teller voor het aantal leden op 1258, wederom een 
afname van 134 leden. 

Om geen drempels op te werpen voor nieuwe leden is besloten de contributie bij automatische 
incasso te handhaven op € 25.  

In 2010 zijn verschillende acties ondernomen om de terugloop in het ledenaantal te keren. 

Er is op basis van het onderzoek Laluz door het bestuurslid Ineke van Hoof een werkplan 
ledenwerving geschreven met daarin als speerpunten een aantal directe acties. Zoals het zoeken 
van sympathisanten door bestuursleden en commissievoorzitter) en een minionderzoek om 
erachter te komen hoe het lidmaatschap aantrekkelijker gemaakt kan worden. Voor het 
minionderzoek zijn Handvatlezers, deelnemers aan de themamiddag in november, leden en ex-
leden benaderd. Suggesties om een lidmaatschap aantrekkelijker te maken zijn o.a.: 

 Onderzoeksbijeenkomsten ook regionaal organiseren. 
 Onderzoeksbijeenkomsten 3x per jaar organiseren. 
 Ervoor zorgen dat pakketjes gemaakt worden die leden kunnen gebruiken om nieuwe leden te 

werven (bv met Handvat, of informatie over onderzoek). Leden kunnen dan mailen om een 
pakketje op te vragen ‘in ruil’ voor de adresgegevens van het potentieel nieuwe lid (dit maakt 
nabellen mogelijk). 

 Zoveel mogelijk de drempel verlagen, bv door de vereniging zo weinig mogelijk te positioneren 
als patiëntenvereniging, maar eerder als een vereniging voor sympathisanten.  

 Een plek creëren waar leden en potentiële leden praktische vragen kunnen stellen. De vragen 
worden beantwoord door lotgenoten. (Hoe maak ik een jampot open; Hoe ga ik om met een 
lastige leidinggevende; etc.) Dit kan bv via een forum op de website. 

 Een gedeelte van de informatievoorziening (bv over de onderzoeksbijeenkomst) gebruiken voor 
ledenwerving. (Zie ook boven, als onderdeel van het informatie pakket). 

 Nieuwe leden vanuit een lichte (i.p.v. zware ‘patiënt’) insteek benaderen. ‘Het lidmaatschap 
kost weinig, je ontvangt Handvat; interessant onderzoeksmateriaal, etc.” 

 Actief fysiotherapeuten en huisartsen benaderen. Een kaartje maken dat huisartsen aan 
mensen kunnen meegeven met informatie over de website. 

 Aandacht geven aan preventie voor kinderen. 
 Meer aandacht geven aan het aandeel van patiënten in hun eigen klachten. (Een van de 

telefonisch benaderde ex-leden merkte op dat hij in het begin vooral erg kwaad was, en de 
schuld voornamelijk buiten zichzelf zag. Hij stelt voor om aan dit aspect meer aandacht te 
geven.) 

De verschillende actiepunten worden in de loop van 2011 opgevolgd. 

Organisatiestructuur ongewijzigd 

De RSI-vereniging kent de volgende structuur: 

 Algemene ledenvergadering: de leden van de vereniging 
 Bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris en een of twee leden 
 Zes commissies: Public Relations, Het Handvat, Website, Patiëntencontact waarin de RSI-lijn 

(telefoondienst), Onderzoek en Buitenlandse Contacten. 
 Elke commissie telt een aantal vrijwilligers, dat eventueel in subcommissies, samen de taken 

van de vereniging uitvoeren. 

Professionele ondersteuning 

Vanaf begin 2005 werkt de vereniging succesvol samen met het Facilitair Bureau 
Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN voorheen VORC) voor ondersteunende diensten op het 
gebied van de administratie en het secretariaat van de vereniging. De RSI-vereniging maakt 
daarmee deel uit van het samenwerkingsverband van bijna tien patiëntenorganisaties met 
gezamenlijk 18.000 leden. Bij FBPN werkt Jim Kuppen als vaste contactpersoon en uitvoerende 
kracht voor de vereniging. De faciliteiten bestaan uit:  
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 Ledenadministratie 
 Ondersteuning financiële administratie 
 Ondersteuning bestuur en commissievergaderingen 
 Ondersteuning praktische vragen commissies 
 Postbehandeling en verzending informatiemateriaal 
 Huur vergaderruimte 
 Telefonische bereikbaarheid 

 

Verder werkt sinds 2006 de vereniging op contractbasis samen met accountantskantoor Van Dun 
voor het opstellen van de financiële kwartaaloverzichten en de jaarrekening. Daarnaast is er 
contractuele samenwerking met Retra publiciteitsservice, die de advertentiewerving voor “Handvat” 
en voor de website verzorgt, het proces coördineert rondom advertenties en zorgt voor het 
verwerken en afhandelen van de bijbehorende administratie. Voor de eindredactie en opmaak van 
“Handvat” en voor tekstwerk op de website zijn freelance (betaalde) medewerkers ingeschakeld. 

Het Bestuur 

Bestuur en commissievoorzitters vergaderden in 2010 in een gedeeltelijke volledige samenstelling. 
In augustus heeft de penningmeester om privé redenen zijn functie neergelegd. Er is naarstig 
gezocht naar een nieuwe penningmeester, die einde 2010 nog niet was gevonden.  

De Internationale RSI-dag en de Algemene Ledenvergadering, twee themadagen over de jongste 
wetenschappelijke inzichten werden georganiseerd. Het Handvat verscheen niet alleen op tijd, 
maar het was ook qua inhoud en uitvoering een visitekaartje voor de vereniging. De RSI-lijn stond 
leden en niet-leden te woord en we brachten zelf persberichten uit en konden in de media reageren 
op nieuws over RSI en de RSI-vereniging. Er werd dus heel wat werk verzet. 

 

Belangenbehartiging 

De hoofdtaak van de vereniging is het behartigen van de belangen van leden. De vereniging richt 
zich op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van RSI. Dit doet zij door aandacht te vragen op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau, vooral door het volgen en waar mogelijk beïnvloeden van 
politieke ontwikkelingen. Individuele vragen van leden worden zo goed mogelijk beantwoord of 
doorverwezen naar hiervoor aangewezen instanties. Alle activiteiten van de vereniging staan in het 
teken van belangenbehartiging. 

Collectief contract ziektekostenverzekering 

Begin 2006 is met ziektekostenverzekeraar Agis een collectief contract aangegaan voor de 
ziektekostenverzekering voor leden van de RSI-patiëntenvereniging waarmee zij korting kunnen 
krijgen op de aanvullende verzekering. Voorts ontvangen zij jaarlijks maximaal € 25 euro retour als 
tegemoetkoming voor het lidmaatschap van de vereniging. Ongeveer 100 leden maken gebruik van 
de collectiviteit. De meest gevolgde reguliere therapieën bij RSI zoals fysiotherapie, Mensendieck 
en Cesar worden met een aanvullende verzekering volledig vergoed.  

Juridische ondersteuning 

 Regelmatig leggen leden juridische vragen voor. Vragen om informatie op juridisch terrein 
worden waar mogelijk beantwoord door een vrijwilliger, maar juist op dit punt is tegen het 
eind van het verslagjaar een nieuwe opzet gezocht. Voorstellen voor afwikkeling van 
juridische vragen moeten het bestuur nog bereiken. 

 De vereniging is aangesloten bij het Juridisch Steunpunt van de CG-raad. Eerder 
concludeerden we dat het steunpunt vooral nuttig kan zijn bij het opstellen van een 
bezwaarschrift.  
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 Via de adviesraad is er regelmatig contact met het Bureau Beroepsziekten.  

Verder participeert de vereniging in 

 Stichting Bewegingsapparaat Onderzoek Nederland 

 NPCF-patiëntenpanel fysiotherapie.  
 CG-Raad 

Onderzoek 

Omschrijving werkveld, doel en doelgroepen 

Doel is het stimuleren en initiëren van methodologisch goed uitgevoerd wetenschappelijk 
onderzoek. Meer kennis over het ontstaan van RSI en goede behandelmethoden is noodzakelijk. 
De uitkomsten en kennis dienen vooral om leden beter te kunnen informeren met 
keuzeondersteunende informatie.  
 

De activiteiten worden vormgegeven door de commissie Onderzoek. Kerntaken daarbij zijn: 

 Stimuleren van onderzoek 
 Informeren van RSI-patiënten over onderzoeksresultaten 
 Specifieke inhoudelijke vragen ter advisering voor te leggen aan de adviesraad 

 

Bijdragen op het gebied van onderzoek 

Doel:   Uitvoering geven aan de algemene doelstellingen op gebied van onderzoek. 
 

Omschrijving: Stimuleren van onderzoek, informeren over onderzoek  

Zoals in eerdere jaren zijn de contacten met een netwerk van onderzoekers in 2010 
voortgezet. Deze contacten zijn onder andere tot stand gekomen via de Adviesraad, 
het bijwonen van een promotie en de themamiddag Onderzoek in november. Ook 
zijn er vele malen contacten met de pers geweest. Dit naar aanleiding van een 
promotieonderzoek,  persberichten en zelf georganiseerde lezingen (zie verderop). 
In het Handvat zijn regelmatig verslagen verschenen over diverse onderzoeken op 
het gebied van RSI. De commissie neemt actief deel aan een door ZonMw 
gesubsidieerd project voor het ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn voor 
aspecifieke CANS (RSI-klachten). De commissie is daarnaast betrokken bij een 
project uit het “Zichtbare Zorg” programma, waarin wordt geïnventariseerd welke 
factoren patiënten belangrijk vinden bij ziekenhuisbehandelingen, in dit geval voor 
operaties aan het Carpaal Tunnel Syndroom. Mede vanuit de commissie is de 
jubileummiddag in maart en de themamiddag Onderzoek in november 
georganiseerd. Op deze zeer goed bezochte themamiddag hebben 4 onderzoekers 
recente resultaten gepresenteerd, in combinatie met 2 ervaringsverhalen en 2 
gratis te volgen workshops. In voorbereiding op die middag is ook een 
literatuurstudie uitgevoerd naar het meest recente gepubliceerde RSI onderzoek. 
Het programma van die middag zag er als volgt uit: 

13:00 – 13:30 Ontvangst met koffie en thee 

13:30 – 13:40 Welkomstwoord en introductie 

13:40 – 14:00 Promotieonderzoek spierdoorbloeding en -ontspanning 
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Jaap Brunnekreeft, Onderzoeker afdeling Orthopedie, UMC St. Radboud, 

Nijmegen 

14:00 – 14:20 Promotieonderzoek Triggerpoints en RSI 

Carel Bron, Fysiotherapeut en manueel therapeut, Groningen 

14:20 – 14:40 Ervaringen van Premus  

   Birgitte Blatter, onderzoeker TNO Arbeid    

14:40 – 15:00 Pauze 

15:00 – 15:40 Spierspanningshesje en behandeling van RSI 

Rianne Huis in ’t Veld, Research member “Rehabilitation Care and 

Innovation”,  

Roessingh Research & Development, Enschede 

15:40 – 16:10 Paneldiscussie over gepresenteerd onderzoek en vragen uit het publiek

  

16:10 – 16:30 Pauze 

16:30 – 16:50 Ervaringsverhaal: Janneke Vasse over behandeling Deepak Sharan in India 

16:50 – 17:10 Ervaringsverhaal: Anna Woltz over Sarno 

17:10 – 18:00 Parallel 2 workshops: Trigger Touch door Hanneke Heij 

   Tai Chi door Hans Richters 

17:10 – 18:30 Borrel in de foyer 

  
 

Werkwijze 

De commissie bestaat eigenlijk alleen uit de voorzitter als voortrekker. Daarnaast zijn er enkele 
vrijwilligers die ad hoc hun bijdragen leveren. Desondanks worden de belangrijkste ontwikkelingen 
bijgehouden en wordt contact gehouden met belangrijke onderzoekspartijen. Ook worden vragen 
van leden, onderzoekers, studenten etc. die binnenkomen bij aan het onderzoek mailadres, 
beantwoord. Voor ontwikkelingen op het gebied van RSI worden, naast het contact met 
onderzoekers en instituten in Nederland, websites in binnen- en buitenland bezocht.  

De commissie volgt het RSI forum en reageert, indien nodig, ook inhoudelijk op discussies.  

Adviesraad 

Doel  Het adviseren van de vereniging vanuit de expertise van de leden van de 
Adviesraad.  

Omschrijving In 2010 is één overleg geweest met de adviesraad. Besproken onderwerpen zijn 
onder andere: 

 Lopende en recent afgeronde onderzoeken 
 Kenniscentrum RSI 
 Mogelijke subsidiebronnen 
 RSI bij de jeugd 
 Aanpak Suparna Damany 
 RSI en zwangerschap 
 Retractietherapie bij CTS 

De organisatie en het voorzitterschap van het overleg is in handen van de voorzitter van de 
Commissie Onderzoek. De in 2003 ingestelde Yahoo-mailgroep geeft de mogelijkheid  
aanadviesraadleden en enkele commissievoorzitters van gedachten te wisselen en elkaar te kunnen 
informeren over relevante ontwikkelingen, heeft ook in 2010 gefunctioneerd. De adviesraad 
bestaat in 2010 uit de volgende leden: 

 de heer R. Alberts (fysiotherapeut) 
 de heer R. Bindraban (Fysiotherapeut ReAT) 
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 de heer B. Blatter (TNO-Arbeid) 
 de heer H. Bunnik (Arbodeskundige) 
 mevrouw Drs. M.D.F. van Eijsden (Revalidatie-arts Maastricht) 
 de heer W. Eshuis (UvA, Hugo Sinzheimer Instituut) 
 mevrouw Prof. Dr. M. Frings-Dresen (Hoogleraar arbeidsgebonden aandoeningen) 
 de heer G. de Haan (Fysiotherapeut/Ergonoom) 
 mevrouw Drs. M. Huysmans (VUmc) 
 mevrouw Drs. J. Richter (TNO) 
 de heer B. van der Velden (FNV Bondgenoten) 

Voorlichting 

De vereniging geeft aan een brede doelgroep voorlichting over RSI. Dit is gericht op leden van de 
vereniging, personen met RSI-klachten die (nog) geen lid zijn, werkgevers en 
werknemersorganisaties, bedrijven, overheid, scholieren, studenten, arboprofessionals en 
behandelaars. Het geven van objectieve informatie gebaseerd op ervaringsdeskundigheid speelt 
binnen alle commissies van de vereniging via: telefonische voorlichting, het kwartaalblad Handvat, 
de website, regionale themabijeenkomsten en beurzen.  

Doel van de commissie pr is de vereniging een extern gezicht te geven door een actief mediabeleid 
te voeren over inzichten, standpunten en reacties op externe ontwikkelingen. Wegens sterke 
onderbezetting in de commissie pr werden vrijwel alle taken op pr-terrein waargenomen door de 
voorzitter van de vereniging en door de andere commissies. 

Mediacontacten en representatie 

Al was er geen sprake van een hype en al werden er soms merkwaardige opvattingen 
gepubliceerd, aandacht was er wel voor RSI en de RSI-vereniging in de media.  

Mede dankzij het regelmatig uitbrengen van persberichten verschenen we het hele jaar door 5 tot 
10 keer per maand in kranten en vakbladen. Alle leden van de Tweede Kamer, de betreffende 
ministeries en vele anderen ontvingen ons jaarbericht, als samenvatting van het jaarverslag over 
2009. Aan veel onderwerpen werd aandacht besteed in relatie tot RSI en de rol van de RSI-
vereniging. Een greep daaruit: 

 Seks geen oorzaak van RSI 
 Het voorkomen van RSI klachten door de installatie van Workrave 
 Ziekteverzuim door RSI blijft stijgen  
 De strijd aangaan met RSI begint met vroege signalering  
 RSI/CANS en psychische aandoeningen de meest voorkomende beroepsziekten in de 

kantooromgeving 
 Hoog RSI risico in het onderwijs 
 Stijging van het aantal verzuimdagen door RSI met ruim 10%  
 Nieuwe generatie anti RSI software 
 Conservatorium heeft waakzaam oog voor instrument RSI voor Micropauzes onvoldoende 

effectief in de strijd tegen RSI studenten 
 

In een groot aantal gevallen werd een woordvoerder van de RSI-vereniging gehoord om de 
informatie in het juiste licht te plaatsen. 

Vergroten naamsbekendheid  

Ook gedurende het afgelopen jaar werd veel aandacht besteed aan het vergroten van onze 
naamsbekendheid. Door middel van veelal persoonlijke contacten werd getracht RSI, de RSI-
vereniging en de problematiek van RSI onder de aandacht van de maatschappij (bedrijfsleven, 
politiek, individuen en overheden) te brengen. Geconstateerd moet worden dat het zo nu en dan 
negatieve imago van de RSI patiënt correctie behoeft. De vereniging blijft werken aan het bijstellen 
van dat onjuiste beeld. 
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Regionale themabijeenkomsten 

Door onderbezetting in de organisatie konden in 2010 geen regionale themabijeenkomsten 
plaatsvinden. Dit wordt ervaren als een groot gemis. Er wordt gezocht naar een andere vorm of 
een alternatief. 

Buitenlandse Contacten  

Doel: 

 Het leggen en onderhouden van contacten in het buitenland, vooral met RSI-
(patiënten)organisaties; 

 Het behartigen van belangen van RSI patiënten op internationaal niveau; 
 Het verzamelen en voor de leden beschikbaar stellen van informatie uit het buitenland om 

op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen over o.a. onderzoek en behandelingen. 
Andersom houdt de vereniging de buitenlandse organisaties op de hoogte over de 
ontwikkelingen in Nederland; 

 Lotgenotencontact bevorderen van patiënten die geen of weinig Nederlands spreken. 

 

In de reguliere buitenlandse contacten met de zusterverenigingen uit Australië en Engeland vindt 
samenwerking plaats op het gebied van voorlichting en het uitwisselen van informatie. Zo wordt 
een aantal artikelen uit de Australische nieuwsbrief vertaald en geplaatst in Handvat. Ook met de 
Engelse RSI vereniging, RSI Action, vindt uitwisseling van informatie plaats en niet alleen 
schriftelijk maar ook door bezoeken over en weer. 

Zo heeft ons bestuurslid, belast met de buitenlandse contacten, de RSI conference 2010 in Londen 
bezocht op 20 maart. Op deze conferentie, georganiseerd door RSI Action, werd tijdens een 
overvol programma met 10 presentaties en een paneldiscussie vastgesteld dat RSI nog steeds een 
groot en Europees probleem is. Dit blijkt uit het feit dat bijna 60% van alle werknemers in de EU 
een kwart van zijn tijd achter de computer zit. En dat 23% van deze werknemers klachten meldt 
en 15% van alle ziekmeldingen RSI gerelateerd is.  

Voorts werd vastgesteld dat RSI verenigingen zich volop bezig houden met preventie maar dat het 
niet erkennen van RSI één van de grootste problemen is.  

Ook de presentatie van Andrew Dilly over het feit, dat onderzoekers ontdekt hebben dat de 
middelste armzenuw (median nerve) bij mensen met chronische armpijn doorlopend ontstekingen 
vertoont, was een nieuwe ontdekking. Alhoewel het onderzoek nog niet is afgerond kan gezegd 
worden als deze eerste bevindingen juist zijn een gerichte medische behandeling bij zulke klachten 
steeds dichterbij komt. Voor de RSI vereniging was dit de aanleiding om Andrew Dilley uit te 
nodigen voor de themadag op 26 maart 2011. 

De RSI vereniging was ook aanwezig op de Internationale Wetenschappelijke Conferentie over de 
preventie van werkgerelateerde aandoeningen. Premus, hét evenement, al achttien jaar lang, in de 
wereld van de spierskeletaandoeningen (Musculo Skeletal Disorders). Deze conferentie werd deze 
keer gehouden in Angers, Frankrijk, waaraan werd deelgenomen door 370 onderzoekers en 
behandelaars, 500 bezoekers in totaal, uit vijf continenten en 37 landen. De conferentie wordt elke 
drie jaar ergens in de wereld gehouden en vindt gedurende drie dagen plaats.  

Informatie werd gegeven over onder andere onderzoeken gericht op aspecifieke RSI. Vooral die 
onderzoeken die focussen op het werk van gespecialiseerde behandelcentra en de effectiviteit van 
de behandelingen hadden de aandacht. Met de resultaten hieruit kunnen de behandelingen in de 
toekomst steeds beter worden evenals betere preventiemethoden. 

In Handvat van augustus en november 2010 is een uitgebreid verslag gedaan over beide 
conferenties. 
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Handvat 

Handvat is het magazine van de RSI-vereniging. Het wordt gemaakt door vrijwilligers en 
professionals en verschijnt vier maal per jaar. Doel is brede en onafhankelijke informatie te bieden 
over relevante ontwikkelingen met betrekking tot RSI, inspelen op actuele gebeurtenissen en waar 
mogelijk een discussieplatform te zijn. Handvat is tevens spreekbuis van de vereniging naar de 
leden. Alle leden van de RSI-vereniging krijgen Handvat automatisch toegezonden. Doelgroep is 
buiten de leden ook: onderzoekers, behandelaars, medici, beroepsverenigingen, arbomedewerkers 
en -regelgevers. 

De redactiecommissie bestaat uit circa 8 vrijwilligers en een professionele eindredacteur, met of 
zonder RSI klachten. Deze is gezamenlijk verantwoordelijk voor het verschijnen en de inhoud van 
het blad. Daarnaast is er nog een aantal redactiemedewerkers werkzaam die niet aan het 
redactieoverleg deelnemen, maar wel af en toe artikelen aanleveren. Redactieleden en -
medewerkers bedenken en schrijven artikelen en rubrieken, verzorgen illustraties en foto’s en 
begeleiden de redactiewerkzaamheden. Tijdens de jaarvergadering bespreken zij de lopende 
procedures en stippelen de koers voor het nieuwe jaar uit. Middels een jaarlijkse schrijfcursus 
worden hun redactionele vaardigheden aangescherpt. 

De productie van Handvat wordt grotendeels uitbesteed. Er is een samenwerkings-verband met de 
ledenadministratie, een tekstcorrector, een grafisch ontwerper, een advertentiebureau en een 
drukkerij. De organisatie en uitvoering van de redactionele en productiewerkzaamheden verlopen 
volgens een strikte planning. Door het natuurlijke verloop van redacteuren blijven er steeds nieuwe 
redacteuren nodig.  

Handvat is in 2010 vier maal verschenen. Een greep uit de artikelen: 

 Striptekenaar Barbara Stok: “Ik heb toch mooi zo’n prijs gewonnen” 
 Deepak Sharan: “Na mijn RSI behandeling kun je weer twaalf uur per dag werken” 
 RSI-tips voor thuis: Laat kinderen zelf hun rugzak dragen 
 Was je ook zo ziek van modeziektes? 
 Waarom mensen met RSI een schadeclaim indienen 
 Jubileumcongres: “RSI volop onder de aandacht van wetenschappers en behandelaars” 
 RSI Conference London in teken van preventie 
 Eigen verhaal: “Mijn commandocentrum greep keihard in”. 
 Directeur Bureau Beroepsziekten FNV: “Het is heel moeilijk om van een beroepsziekte een 

juridische zaak te maken” 
 Met spraakherkenning beginnen: “Het lijkt wel of ik een puppy in huis heb” 
 Licht aan het einde van de tunnel? Nieuwste inzichten carpaal tunnel syndroom 
 Wat doen patiëntenorganisaties op Premus, de internationale Wetenschappelijke conferentie 

over de preventie van werkgerelateerde aandoeningen? 
 Sneltoets: therapieën en medicijnen 
 De dokter kan niets vinden: boekrecensie, een boek over medisch onverklaarbare klachten 
 Suparna Damany: het belang van zoveel mogelijk afwisseling 
 De RSI-praktijk bij fysiotherapie 
 Dagboek van Karen: babyverzorging en RSI 

Website www.rsi-vereniging.nl 

Ontwikkelingen van de website 

 De commissie Website bestond ook in 2010 slechts uit drie personen: een 
voorzitter/coördinerend webredacteur (Paul de Ruiter), een technisch postmaster (Anke 
Jorritsma) en een deelbeheerder hulpmiddelen (Frank Rutten). Daarnaast leverden de Ronald 
Kraak en Elwin Oost waardevolle bijdragen. 
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 Bezoekersstatistieken worden regelmatig verstrekt door aansluiting bij Nedstat. De advertentie 
op Google levert maandelijks enige honderden verwijzingen naar onze website op. Beheer van 
de advertenties gebeurt via internet. 

 De website is een zevental jaren geleden met een subsidie van de overheid door vrijwilligers 
gebouwd en gevuld, ondersteund door professionals, met vrijwel alle kennis, die destijds 
beschikbaar was over RSI. Met RSI als zoekterm staat onze website al jaren op nr 1 bij Google. 

 De site is gebouwd op basis van Joomla! 1.0 (een Open Source  programma). Deze versie 
wordt echter niet meer door de "community" onderhouden en nog gevonden lekken dus niet 
meer gedicht. Mede dat leidde er toe, dat onze website een aantal malen gehackt, soms van 
vriendelijke aard maar ook werd de site een keer vervangen door een met de Islam 
sympathiserende hacker. De upgrade naar een hogere versie van Joomla! heeft daarom hoge 
prioriteit. 

 Het Content Management Systeem heeft als voordeel, dat door meerdere mensen informatie 
("content") op de website geplaatst en beheerd kan worden. Zo kunnen de taken beter 
verdeeld en het actualiseren van onderdelen gemakkelijker worden. Het gebruik van het CMS 
vereist wel enige vaardigheden waarvoor een kleine instructie voldoende lijkt te zijn. 

Het bestuur heeft, zoals eerder gemeld, na ampele overweging besloten, dat op de website een 
alleen voor leden toegankelijk gedeelte moet worden ontwikkeld. Dit is in voorbereiding maar het 
ontwikkelen van een geautomatiseerd aanmeldingssysteem is veel complexer dan gedacht omdat 
moet worden voorkomen, dat onze administratie méér te doen krijgt.  

In 2010 is opnieuw informatie aan de site toegevoegd, maar er is ook veel verouderde informatie 
verwijderd of aangepast. De wetenschap, dat de website regelmatig nieuwe informatie verstrekt, 
zorgt voor een hoog percentage terugkerende bezoekers. Naast uit Nederland trekt de website 
vooral belangstelling uit België, waar ca 10% van de bezoekers vandaan komt. Het 
bezoekersaantal was in 2010 weer ruim 300.000.  

 

Er zijn grote uitdagingen voor de website in de komende tijd 

1. handhaven van de 24/7 beschikbaarheid van de website en daar aan gekoppelde e-
mailadressen  

2. handhaven van de actualiteit van de gepresenteerde informatie 
3. (voortdurend) aanpassen van de site aan zich snel wijzigende multimediale mogelijkheden 

en behoeften van onze doelgroep 

 

De commissie Website is daarom op zoek naar vrijwilligers, die een (deel)taak willen vervullen in 
dit proces. Als we die niet kunnen vinden, zullen we met hoge kosten externe krachten in moeten 
zetten om de website te laten voldoen aan bovengenoemde uitdagingen.  

Lotgenotencontact 

De vereniging faciliteert lotgenotencontact om mensen met dezelfde aandoening samen te 
brengen, met als doel (h)erkenning en bevordering van onderlinge steun door het uitwisselen van 
tips en ervaringen. Een eerder toegepaste vorm was die van de huiskamerbijeenkomsten, maar 
deze zijn in 2008 afgeschaft. Wel kunnen mensen bellen naar de landelijke RSI-lijn of deelnemen 
aan het RSI-forum. 

Landelijke RSI-lijn 

De telefoondienst heeft de volgende doelstellingen 

 

 informatie verstrekken aan patiënten, gebaseerd op de ervaringsdeskundigheid van de 
vrijwilligers 
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 een luisterend oor en steun bieden aan patiënten 
 het helpen bij het verwerken van en leren omgaan met de RSI-klachten 
 patiënten ondersteunen in het zoeken naar oplossingen voor verschillende problemen 
 patiënten het gevoel geven dat hun probleem serieus wordt genomen.  

Daarnaast zijn er de volgende functies voor de vereniging 

 visitekaartje, vaak is dit het eerste echte contact dat patiënten hebben met de vereniging 
 het werven van leden 
 het werven van vrijwilligers 
 op basis van contact met patiënten feedback geven aan de vereniging 
 de vereniging op de hoogte houden van wat er speelt onder de patiënten. Deze oog-, oor- en 

mondfunctie is van groot belang voor de vereniging. 

In 2010 is gestart met een nieuw schakelsysteem waar men heel erg tevreden over is. 
Het systeem is veel flexibeler en gebruiksvriendelijker dan het vorige. Het aantal diensturen van de 
vrijwilligers is hetzelfde gebleven namelijk 16 uur per week. Ook het aantal vrijwilligers is gelijk 
aan 2009,  7 personen: 1 coördinator, 4 front-office medewerkers en 2 backoffice medewerkers. 
 
Ook in 2010 is veelvuldig contact zocht met de RSI-lijn. Veel vragen op het gebied van RSI zijn 
beantwoord waardoor weer eens is bewezen dat in een behoefte wordt voorzien.  

Daarnaast zijn nog buiten de RSI-lijn om en dus via de mail vragen beantwoord van buitenlandse 
bellers die geen gebruik kunnen maken van de RSI-lijn. 

RSI-forum van de RSI-vereniging 

Het RSI-forum is een mailinglist voor mensen met RSI, behandelaars en geïnteresseerden om 
informatie-uitwisseling en contact tussen lotgenoten en professionals te bevorderen. Leden van de 
mailinglist delen ervaringen met elkaar, adviseren elkaar met ieders ervaringsdeskundigheid en 
bieden ondersteuning. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij deze openbare mailinglist. 
Leden zenden een e-mailbericht naar het RSI-forum, dat automatisch wordt gestuurd naar alle 
aangesloten leden. De mailinglist wordt gedurende het hele jaar dagelijks beheerd door een 
moderator, die de aan- en afmeldingen verzorgt. Daarnaast is er een comoderator/fysiotherapeut, 
die de mailberichten inhoudelijk screent en indien nodig reageert of reacties stimuleert. Leden van 
de mailinglist dienen zich te houden aan een "nettiquette" (gedragsregels hoe met elkaar om te 
gaan op het forum). Ook zijn gedragsregels afgesproken voor commerciële boodschappen.  

Bij het forum waren evenals in 2010 ongeveer 400 personen aangesloten. Hiermee wordt een zeer 
adequate en laagdrempelige invulling gegeven aan het lotgenotencontact. 

Vrijwilligerscoördinatie 

In het eerste kwartaal van 2010 was de vrijwilligerscoördinator in India in de Recoup- clinic. Het is 
haar goed bekomen maar daardoor heeft het werven van vrijwilligers in 2010 op een laag pitje 
gestaan. Wel zijn er enkele nieuwe vrijwilligers toegetreden tot onze club en zij hebben zich 
verdienstelijk gemaakt bij de themadag en bij de internetcommissie. 

Helaas is ook een aantal vrijwilligers gestopt met het werk voor onze vereniging, waaronder 2 
bestuursleden. Bovendien hebben sommigen ook aangegeven te willen stoppen, waaronder drie 
commissievoorzitters. 

De vrijwilligerscoördinator is nu bezig met een grondige inventarisatie van het werk dat gedaan 
(zou) moet(en) worden door nieuwe vrijwilligers, alsmede een onderzoek naar de huidige 
vrijwilligers zodat we vraag en aanbod goed op elkaar kunnen afstemmen en last but not least: 
onze vrijwilligers tevreden houden. 

Jaarverslag 2010 RSI-vereniging                                                                      Pagina 13 van 14  



 

Jaarverslag 2010 RSI-vereniging                                                                      Pagina 14 van 14  

Vrijwilligersdag 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering werd voor de vrijwilligers een middag 
georganiseerd in Amersfoort. De rondvaart en stadswandeling werden afgesloten met een 
gezamenlijk drankje en borrelhapje.  
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