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Voorwoord 
 
In ons jaarverslag 2010 informeerden wij u over onze financiële en andere zorgen. Over 
het dramatisch teruglopen van onze subsidie. Over onze zorg hoe wij de RSI-vereniging 
in stand kunnen houden. 
Ook spraken wij over het toen aangekondigde bezuinigingsbeleid van de landelijke 
overheid met betrekking tot de kosten van onze gezondheidszorg. Over halve en hele 
geruchten. Over Haagse lekkages en proefballonnen. 
 
Wij waren ongerust dat juist de meest kwetsbare patiëntenorganisaties in vergelijking 
met andere spelers in het veld extra zwaar getroffen zouden worden. 
Nu, een jaar later, moeten wij u melden dat er betreffende het bovenstaande weinig 
gewijzigd is. Het ziet er nog steeds slecht voor ons uit. Wij moeten ons afvragen wat het 
nu demissionaire kabinet ons gebracht heeft. De voorzitter van de RSI-vereniging is daar 
niet positief over. Nog steeds te veel vragen, te veel onduidelijkheid en een te grote 
afname van onze subsidie. 
En dat is op zijn zachtst gezegd jammer. Niet alleen voor de patiënt, maar juist ook voor 
de subsidiegever. De overheid dus. Al eerder lieten wij weten dat, als wij kijken naar de 
feiten, er juist op de kosten van de behandeling van RSI-patiënten bespaard kan worden 
indien er een goed preventief en voorlichtingsbeleid gevoerd wordt. 
 
Wij zetten de feiten nog even op een rijtje: 

 RSI kost de Nederlandse samenleving twee miljard euro per jaar 
 25% van de Nederlandse bevolking heeft RSI-klachten 
 Jaarlijks gaan rond de 400.000 werknemers naar de dokter met 

werkgerelateerde klachten aan arm, nek of schouder 
 In Europa zijn bewegingsklachten de belangrijkste oorzaak van verzuim en 

blijvende arbeidsongeschiktheid 
 De Arbobalans meldt dat de laatste jaren het gemiddelde aantal uren 

beeldschermwerk is gestegen van 3,45 naar 3,7 uur per dag 
 Het onderzoeksbudget van twee miljoen euro dient verhoogt te worden 
 Meer dan 2 miljoen kinderen lopen door het intensief gebruik van gameconsoles 

en de sms-faciliteit op mobiele telefoons het risico RSI-patiënt te worden 
 De RSI-vereniging roept leveranciers van mobiele telefoons en gameconsoles op 

bij hun producten een bijsluiter te voegen met adviezen voor een gezondere 
manier van gamen en sms-en 

 De overheidssubsidie voor de vereniging staat onder druk 
 De politiek heeft te weinig aandacht voor RSI. 

 
Laten wij hopen dat naar aanleiding van nieuwe politieke verhoudingen een nieuw 
kabinet naar de feiten kijkt en in het belang van de samenleving het beleid zodanig 
aanpast dat er preventief gewerkt kan worden en dat patiëntenorganisaties de 
mogelijkheid geboden wordt de rol te spelen waarvoor zij zijn opgericht. 
 
Het is goed dat bedrijven en organisaties eenmaal per jaar een jaarverslag maken. Dat 
geeft hen de gelegenheid terug te kijken op het voorbije jaar. Om te overdenken wat 
goed gegaan is en wat niet goed was. En ook om verantwoording af te leggen aan de 
wereld om hen heen. Aan de subsidiegever, leden, vrienden, vrijwilligers, wetenschap-
pers en de gemeenschap. 
 
In dit jaarverslag 2011 gaan wij derhalve uitvoerig in op het reilen en zeilen van onze 
vereniging. Verslag wordt gedaan van bijeenkomsten, contacten en bestuurlijke 
activiteiten. Van al die activiteiten en gebeurtenissen die in een jaarverslag vermeld 
dienen te worden. Wij vragen u deze verantwoording nauwgezet te lezen en wij dagen u 
uit om ons blijvend te ondersteunen. Op voorhand danken wij u daarvoor. 
 
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 Repetitive Strain Injury. RSI 
is een verzamelnaam / paraplu-begrip 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 2011 

In 2011 is er op 2 juli een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Op 10 december 
heeft een bijzondere ALV plaats gevonden. 

   
Op 2 juli 2011 werd in Amersfoort de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Naast een aantal formele besluiten, werd een geanimeerde en opbouwende discussie 
gevoerd over meerdere onderwerpen. 
De formele besluiten waren: 

• Goedkeuring verslag jaarvergadering 2010 
• Vaststelling jaarverslag 2010 met enige aanvullende opmerkingen 
• Vaststelling jaarrekening 2010 
• Decharge voor penningmeester en bestuur voor het in 2010 gevoerde beleid. 

In de discussies werden opbouwende opmerkingen ingebracht over het belang van een 
communicatieplan, het vinden van nieuwe commissievoorzitters en anticipatie op de te 
verwachten subsidieverlaging. In dat kader was de vergadering het er over eens, 
dat andere inkomstenbronnen kunnen en moeten worden gezocht. Daarbij zijn ook 
sponsorende bedrijven welkom onder voorwaarde, dat de onafhankelijkheid van de 
vereniging gewaarborgd is. 
Het teruglopende aantal leden baart iedereen grote zorg. Er werden meerdere ideeën 
naar voren gebracht hoe de terugloop wellicht tot staan kan worden gebracht. Het 
bestuur zei toe deze te zullen bestuderen.   
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Verslag bijzondere algemene ledenvergadering van 10 december 
 
Deze ALV stond in het teken van de brief, die door het bestuur is verzonden naar alle 
leden van de RSI-vereniging. Het bestuur heeft mede naar aanleiding van de vorige ALV, 
zich beraden over de overleg – en besluitvormingsstructuur binnen de vereniging. Het 
bestuur wilde graag hun conclusies delen met de leden, zodat tijdens de ALV een zinvolle 
discussie kan worden gevoerd. Daartoe heeft het bestuur de volgende aandachtspunten 
benoemd. 
 

• De communicatie tussen commissievoorzitters en het bestuur verloopt moeizaam. 
Dit is aan de orde gekomen in het overleg met de commissievoorzitters na de ALV 
van 2 juli en wordt herkend door de bestuursleden 

• Er lijkt afnemend draagvlak te zijn voor de besluiten die door het bestuur 
genomen worden. Vooral als het om financiële zaken gaat.  

• De komende jaren zal de subsidie afnemen. De afname van de subsidiestroom 
heeft grote consequenties voor de begroting van de vereniging als geheel en van 
de verschillende commissies. Het bestuur acht het, mede omdat bestuursleden 
persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor financiële tekorten, van 
groot belang dat de vereniging en de commissies werken met een sluitende 
begroting. 

• Het aantal bestuursleden is onder de norm die in de statuten is aangegeven 
(minimaal 5) 

 
Tijdens het agendapunt waarin het voorgaande ter discussie werd gesteld “Samenstelling 
bestuur” vonden pittige discussies plaats. Er werd besloten tot het oprichten van twee 
werkgroepen. 
De eerste werkgroep gaat zich i.v.m. de subsidieaanvraag op korte termijn buigen over 
de begroting voor 2012. Gabriëlle, Floor en Arie melden zich hiervoor aan en vanuit het 
Bestuur zullen Willem en Walter deelnemen. De ALV geeft de werkgroep het mandaat om 
de begroting voor 2012 op te stellen, rekening houdend met een subsidie van € 90.404. 
De tweede werkgroep zal zich in januari 2012 over de bestuurssamenstelling buigen. 
Vanuit de ALV Gabriëlle, Floor en Janneke hierin deelnemen. Vanuit het Bestuur Willem, 
Walter en Ineke. Voor de eerstvolgende ALV heeft deze werkgroep het mandaat 
gekregen een aantal voorstellen te doen, waarover de ALV zich kan uitspreken of 
tegenvoorstellen kan doen.  
De voorzitter zal de leden hierover via een tweede brief aan de leden informeren. 
 
Tijdens deze ALV kregen de voorstellen over een klachtenprocedure en een gedragscode 
instemming van de aanwezige leden.  
 
Aantal leden blijft dalen 
 
De afgelopen jaren heeft de vereniging te maken met een terugloop in ledenaantal (zie 
tabel). Hoewel de leden daling doorzet, lijkt de snelheid van de daling zich te enigszins te 
stabiliseren (afname 2007 en 2008 ongeveer 200; afname 2009 en 2010 ongeveer 150; 
afname 2011 79). 1 april 2012 bedraagt het aantal leden 1159. 
Om geen drempels op te werpen voor nieuwe leden is besloten de contributie bij 
automatische incasso te handhaven op € 25.  
Er zijn daarnaast verschillende acties ondernomen om de terugloop in het ledenaantal te 
keren. De stand van zaken van de verschillende acties is als volgt: 
 
• Onderzoeksbijeenkomsten ook regionaal organiseren. Stand van zaken: In het 

bestuur is het eventueel organiseren van regionale onderzoeksbijeenkomsten aan de 
orde geweest, met als resultaat dat de huidige organisatiewijze (centraal organiseren) 
gehandhaafd blijft, mede gezien de opkomst en de kosten die gepaard gaan met het 
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organiseren van extra bijeenkomsten.  Het heeft de voorkeur themabijeenkomsten te 
combineren met andersoortig overleg (b.v. ALV), om reistijd van deelnemers zoveel 
mogelijk te beperken. Onderzoeksbijeenkomsten 3x per jaar organiseren. Stand van 
zaken: Op dit moment vinden er 2 themabijeenkomsten per jaar plaats, waarbij 1x 
specifiek gericht op onderzoek. In het bestuur is eventuele uitbreiding naar 3 
bijeenkomsten aan de orde geweest, met als resultaat dat uitbreiding naar 3 niet 
wenselijk wordt geacht, mede gezien de opkomst en de kosten die gepaard gaan met 
het organiseren van extra bijeenkomsten. 

• 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).  
Stand van zaken: Er zijn pakketjes beschikbaar, maar worden zeer sporadisch 
uitgegeven. Veel nieuwe leden melden zich via de website aan. Zoveel mogelijk de 
drempel verlagen, bv door de vereniging zo weinig mogelijk te positioneren als 
patiëntenvereniging, maar eerder als een vereniging voor sympathisanten.  
Stand van zaken: Met het wijzigen van de naam in RSI-vereniging is een begin 
gemaakt. Het bestuur tracht in haar contacten met de media zoveel mogelijk drempel 
verlagend te acteren. 

• 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. 
Stand van zaken: Op de website onder “Omgaan met RSI”  kan men tip in en om het 
huis vinden. Indien hierin geen oplossing kan worden gevonden, kan met een mailtje 
naar de webredactie sturen.  

• Een gedeelte van de informatievoorziening (bv over de onderzoeksbijeenkomst) 
gebruiken voor ledenwerving. (Zie ook boven, als onderdeel van het informatie 
pakket).  
Stand van zaken: Nadat de website is aangepast met een gedeelte voor alleen leden, 
zal deze informatie in dit gedeelte worden opgenomen. Bovendien wordt informatie 
toegevoegd aan het ledenwervingpakketje. 

• Nieuwe leden vanuit een lichte (i.p.v. zware ‘patiënt’) insteek benaderen. ‘Het 
lidmaatschap kost weinig, je ontvangt Handvat; interessant onderzoeksmateriaal, 
etc.”Stand van zaken: De RSI-lijn en de FBPN trachten nieuwe leden laagdrempelig te 
benaderen. In 2012 wordt aan de RSI-lijn en de FBPN nogmaals aandacht gevraagd 
voor de benadering van potentiële leden. 

• Actieve fysiotherapeuten en huisartsen benaderen. Een kaartje maken dat huisartsen 
aan mensen kunnen meegeven met informatie over de website. 
Stand van zaken: Het bestuur heeft besloten hiervan om kostentechnische redenen af 
te zien. Distributie zouden via een mediacenter lopen waarmee kosten van circa 
30.000 per jaar zijn gemoeid. 

• Aandacht geven aan preventie voor kinderen. 
Stand van zaken: Zowel in het Handvat als op de website zijn inmiddels 17 artikelen 
verschenen over kinderen en RSI. 

• 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.)  
Stand van zaken: in Handvat is aandacht gegeven aan het aandeel van patiënten in 
hun eigen klachten. Dit aspect blijft in 2012 een aandachtspunt. 

 

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 
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 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-
patiëntenvereniging maakt daarmee deel uit van het samenwerkingsverband van vijf 
patiëntenorganisaties met gezamenlijk 18.000 leden. Bij FBPN werkt Jim Kuppen als 
vaste contactpersoon en uitvoerende kracht voor de vereniging. De faciliteiten bestaan 
uit:  
• 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 “Het 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 “Het Handvat” en voor 
tekstwerk op de website zijn freelance (betaalde) medewerkers ingeschakeld. 

Het Bestuur 

Bestuur en commissievoorzitters vergaderden zeven keer in 2011 in een onvolledige 
samenstelling. Ook werd vaak overleg gevoerd tussen voorzitter en secretaris of met het 
bestuurslid Ineke van Hooff. Gedurende 2011 heeft Willem Hollander, met assistentie van 
Walter Jansen, de taken van de penningmester uitgevoerd. De zoektocht naar een 
penningmeester leverde, na een maal een gesprek met een kandidaat, geen resultaat op. 
 

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 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.  
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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.  

 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 2011 voortgezet. De Adviesraad is in 2011 door omstandigheden niet bij 
elkaar gekomen. 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.  

 
Werkwijze 

 
De commissie bestond eigenlijk alleen uit de voorzitter als voortrekker. De voorzitter is 
halverwege 2011 teruggetreden na 9 jaar. Gelukkig is eind 2011 een nieuwe voorzitter 
gevonden en zijn er daarnaast inmiddels twee actieve commissieleden. Daarnaast zijn er 
enkele vrijwilligers die ad-hoc hun bijdragen leveren. Desondanks worden de belangrijkste 



 

Jaarverslag 2011 RSI-vereniging  Pagina 10 van 16  

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 2011 is géén overleg geweest met de adviesraad.  

 
De organisatie en het voorzitterschap van het overleg is in handen van de voorzitter van 
de commissie onderzoek. In 2003 is een yahoo-mailgroup ingesteld waarop 
adviesraadleden en enkele commissievoorzitters van gedachten kunnen wisselen en 
elkaar kunnen informeren over relevante ontwikkelingen, deze heeft ook in 2011 
gefunctioneerd. De adviesraad bestaat in 2011 uit de volgende leden: 
 
  R. Alberts (fysiotherapeut) 
  R. Bindraban (Fysiotherapeut ReAT) 
  B. Blatter (TNO-Arbeid) 
  H. Bunnik (Arbodeskundige) 
  M. van Eijsden (Revalidatie-arts Maastricht) 
  W. Eshuis (UvA, Hugo Sinzheimer Instituut) 
  M. Frings-Dresen (Hoogleraar arbeidsgebonden aandoeningen) 
  G. de Haan (Fysiotherapeut/Ergonoom) 
  M. Huysmans (VUMC) 
  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. 
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Alle leden van de Tweede Kamer, de betreffende ministeries en vele anderen ontvingen 
ons jaarbericht, als samenvatting van het jaarverslag over 2010. Aan allerlei 
onderwerpen werd aandacht besteed in relatie tot RSI en de rol van de RSI-vereniging. 

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. 
 
Regionale themabijeenkomsten 
 
In 2011 hebben geen regionale themabijeenkomsten plaats gevonden. Gezocht is naar 
alternatieve mogelijkheden maar deze zijn niet gevonden. Het bestuur is van mening, 
mede gelet op het aantal deelnemers van een themamiddag, dat er geen behoefte meer 
is aan deze bijeenkomsten. 
 

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. 
Bij het vertrek van Maria Klok uit het bestuur, worden de Buitenlandse contacten, 
afhankelijk van de mogelijkheden, door bestuur of vrijwilligers opgepakt.  
 
 
Handvat – RSI-Magazine 
 
Het 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. Het Handvat is 
tevens spreekbuis van de vereniging naar de leden. 
 
Alle leden van de RSI-vereniging krijgen het 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 
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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. Ook is de mogelijkheid benut om via PGO cursussen te 
doen, om het functioneren van de redactiecommissie te verbeteren en het magazine ten 
goede te veranderen. 
 
De productie van Handvat wordt grotendeels uitbesteed. Er is een 
samenwerkingsverband 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.  
 
Vooruitblik: 
Als gevolg van de bezuinigingen zullen we volgend jaar ook bij het Handvat kijken hoe 
we op een verantwoorde wijze minder geld aan de productie kunnen uitgegeven. Daarbij 
zullen we van de nood een deugd maken. In de plannen kijken we naar de 
verschijningsfrequentie, de inzet van nieuwsbrieven en van social media als aanvulling op 
het magazine. Voordeel van de inzet van social media is de aanzuigende werking van 
voor nieuwe leden, meer media-aandacht en meer interactie met- en weten wat er speelt 
bij de doelgroep. Ook staat er een naamswijziging op de rol. RSI-Magazine is een meer 
aansprekende titel voor ons magazine, zal de herkenbaarheid vergroten en beter 
aansluiten bij de naam van de vereniging. Verder sluit het beter aan bij social media, 
waar we natuurlijk dezelfde naam gaan voeren. Voor 2013 zoeken we een nieuwe 
hoofdredacteur die de hele mediaredactie op zich neemt en lid wordt van het bestuur van 
de RSI-vereniging. 
 
 

Het Handvat is in 2011 vier maal verschenen. Een greep uit de artikelen: 

 
• Multidisciplinaire behandeling bij RSI grotere kans van slagen 
• Spierdoorbloeding en RSI 
• Van digitaal naar analoog: een student met RSI maakt met zijn omslag naar 

internet naar papier een eindexamenproject met veel media-aandacht 
• Jongleren tegen RSI 
• RSI en de opkomst van het multi-touchscherm 
• De risico’s van een te hoge werkdruk 
• Bewegen tegen de pijn 
• Nieuwe inzichten in de rol van de zenuwen bij RSI 
• Als ze niet geloven dat je pijn hebt: onderzoek naar pijnmanagement 
• Proefschrift Carel Bron: veel actieve triggerpoints bij schouderpijn: behandeling is 

bewezen beter dan geen behandeling 
• Boek recensie: ”Leer ons stil te zitten” Tim Parks overwint zijn pijnklachten 
• Eigen verhaal: “Zelfs groente snijden en stofzuigen doen pijn” 
• Richtingaanwijzers bij re-integratie 
• Persoonlijke ervaring met Bowentherapie 
• Hoe ga ik om met tegenslag 
• Kan ik worden ontslagen terwijl ik met RSI thuiszit? 
• Hydrotherapie: “warm water is mijn vriend” 
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Website www.rsi-vereniging.nl 

 
Ontwikkelingen in 2011  

  
De commissie Website bestond ook in 2011 slechts uit drie personen:  

• een voorzitter/coördinerend webredacteur/webmaster/projectleider migratie (Paul 
de Ruiter) 

• een technisch postmaster (Anke Jorritsma) 
• een deelbeheerder hulpmiddelen (Frank Rutten) 

 
Een achttal jaren geleden is de website met een grote subsidie van de overheid door 
vrijwilligers gebouwd en (mede door professionals) gevuld 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 actualisering van de content (oud nieuws eruit/oud nieuws 
vervangen/nieuw nieuws erbij) is echter overgelaten aan de "opvolgers". 
 
De techniek van de site is oorspronkelijk gebaseerd op Joomla! 1.0 (Open Source 
Software). Deze versie wordt echter niet meer door de "Joomla!-community" 
onderhouden en nog gevonden lekken dus niet meer gedicht. Mede dat leidde er toe, dat 
onze website een aantal malen gehackt werd, soms van vriendelijke aard maar ook werd 
de site een keer vervangen door een pagina van een met de Islam sympathiserende 
hacker. De upgrade naar een hogere versie van Joomla! heeft daarom hoge prioriteit 
gehad en deze is inmiddels Joomla! 1.6. Daardoor is de site heel veel beter beveiligd 
maar tegelijkertijd ook makkelijker te beheren.   
 
Het door ons gekozen Content Management Systeem (CMS) 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. Meerdere vrijwilligers hebben 
inmiddels toegang tot de site om delen daarvan actueel te houden. 
 
De vorige provider leverde uitgebreide analyse van de bezoekers van de site. Deze 
informatie is gekopieerd en opgeslagen zodat zij beschikbaar blijft. Bij de overgang naar 
de nieuwe provider zijn we overgestapt naar Google Analytics. Daarmee wordt een zeer 
grote hoeveelheid informatie verkregen over de bezoekers en kunnen doelgerichte 
analyses helpen de vindbaarheid en het "verblijf" op de site te verbeteren. Deze 
statistieken en informatie kan ook een bijdrage leveren aan het werven van 
adverteerders die naast hun eigen belang daarmee ook een financiële bijdrage leveren 
aan het in de lucht houden van de site. 
 
De kleine advertentie van Google levert maandelijks enige honderden verwijzingen naar 
onze website op. Beheer van die advertentie gebeurt via internet.  

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 
vrijwel klaar, maar het ontwikkelen van een geautomatiseerd (en aan de systemen van 
FBPN te koppelen) aanmeldingssysteem is veel complexer dan gedacht, mede omdat 
moet worden voorkomen, dat onze administratie méér in plaats van minder te doen 
krijgt.  

In 2011 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. Door het 
aanbieden van een RSS-feed kan iedereen zich abonneren zonder "elke dag op de site te 
zoeken naar nieuw nieuws". De reacties op deze mogelijkheid zijn zeer positief. 
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Naast Nederland trekt de website vooral belangstelling uit België, waar ca. 10% van de 
bezoekers vandaan komt. Daarnaast wordt de site door bezoekers (tot 10%) uit 50 
landen bezocht. Het aantal bezoekers ligt al meerdere jaren op een niveau van 10.000 
per maand waarvan ruim 80% unieke bezoekers.  

Toekomst 

Er zijn ook in de komende tijd weer grote uitdagingen voor de website  

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. verder verbeteren van de vindbaarheid o.a. door de artikelen te voorzien van 
metatags. 

4. onderzoek naar de behoefte de site in grotere mate aan te bieden in de Engelse taal. 

5. (voortdurend) aanpassen van de site aan zich snel wijzigende multimediale (zoals 
Facebook, Linkedin, Twitter, Google+) mogelijkheden en behoeften van onze 
doelgroep. 

6. hoe om te gaan met het intellectuele eigendom van artikelen, die we graag vanuit 
andere media willen overnemen of waarnaar we willen verwijzen? 

7. hoe kunnen we de informatie, die we via ons magazine Handvat op papier 
verstrekken, ook toegankelijk maken via onze website? Daarbij spelen naast het 
aspect van de redactionele organisatie ook de publicatierechten een grote rol. 

 

Feiten 
 

• De commissie Website bestond ook in 2011 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. 

• 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.  
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In 2011 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 

Landelijke RSI-lijn 

De RSI-lijn is een telefoondienst waar iedereen in Nederland naar kan bellen voor maar 1 
cent per minuut. De telefoon wordt bemenst op maandag tot en met donderdag van 
13:00 tot 15:00 en van 19:00 to 21:00. Deze bemensing wordt verzorgt door 6 
vrijwilligsters van wie er één ook de coördinatie voor haar rekening neemt. Op de 
vrijwilligerslijst staan ook nog enkele ‘invallers’ die bijspringen in de vakanties of 
wanneer een vaste medewerker om een andere reden vervangen moet worden. De 
vrijwilligers wordt een cursus aangeboden bij het PGO, waarin men van ervaringskundige 
wordt opgeleid tot ervaringsdeskundige, die zich bewust is van de grenzen en 
mogelijkheden van telefonisch contact. 
 
De RSI-lijn is een laagdrempelig contactmiddel van de vereniging. Iedereen die meer 
informatiewil over RSI; de RSI-vereniging of gewoon een luistert oor wil, kan 0900-
RSILIJN (0900-7745456) bellen en treft dan een ervaringsdeskundige die op de hoogte is 
van de laatste ontwikkelingen; weet waar er informatie te vinden is en bovendien 
luistervaardig is.  
 
In 2011 is de RSI-lijn gemiddeld zo’n 34 keer per maand gebeld; en de gemiddelde 
gespreksduur is ongeveer een half uur. Over het algemeen wordt het contact met de 
vrijwilligers van de RSI-lijn als prettig en hulpvaardig beoordeeld.  
 
De vrijwilligers attenderen de bellers na het gesprek op de RSI-vereniging en het belang 
van het instant houden hiervan en vragen (natuurlijk alleen als het voorgaande gesprek 
dit toelaat) of de beller wil overwegen om lid te worden. 
 

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 co-moderator/fysiotherapeut, die de 
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mailberichten inhoudelijk screent en indien nodig reageert of reacties stimuleert. Leden 
van de mailinglist dienen zich te houden aan een "netetiquette" (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 
 
Het blijkt dat het aantal vrijwilligers die regelmatig iets doen voor onze vereniging niet zo 
groot is als werd gedacht. Het komt er dus op neer dat steeds meer werk moet worden 
gedaan door minder mensen. Met weinig menskracht blijkt het een moeilijke taak om te 
inventariseren welke taken prioriteren boven anderen. Dit heeft als gevolg (gehad) dat 
vrijwilligers gedwongen waren om op ad hoc basis hun (en andermans) taken te 
vervullen. Dit is een slechte zaak omdat vrijwilligers (die bij onze vereniging vaak zelf 
patiënten zijn) zo steeds te maken krijgen met piekbelasting. De vrijwilligerscoördinator 
heeft daarom een lijst gemaakt van vrijwilligers die geen vaste taak willen aannemen, 
maar wel graag ad hoc willen bijspringen. Hierdoor wordt de nood enigzins gelenigd maar 
het blijft zaak voor de vereniging om zich te beraden op haar taken en de prioritering 
hiervan.  
 
De vrijwilligerscoördinator heeft dit jaar een cursus “vrijwilligersmanagement” gevolg bij 
het PGO. Deze cursus is met een certificaat afgesloten. 
 
 
Vrijwilligersdag 
 
Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering die plaatsvond in Dierenpark Amersfoort, 
werd er voor de vrijwilligers een rondleiding georganiseerd door het park. De middag 
werd afgesloten met een hapje en een drankje. Alhoewel het een gezellig samenzijn was 
lieten toch veel vrijwilligers weten dat ze omwille van de moeite die het reizen hen kost 
niet zouden komen. We bezinnen ons daarom op een andere beloning voor de 
vrijwilligers want zij zijn onmisbaar voor onze vereniging. 
 

      -0-0-0-0- 
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