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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag leest u over de activiteiten en de resultaten van de vereniging in 2008.  

Begrip van en voor RSI is vandaag de dag maatschappelijk goed ingeburgerd dankzij de 

inspanningen van de vereniging. We signaleren een trend, dat men door de toegenomen 

bewustwording tegenwoordig sneller ingrijpt bij de eerste signalen. Daarmee kan uitval 

door RSI in belangrijke mate voorkomen worden. De aandacht voor preventie en 

genezing van RSI in Nederland verslapt; alsof de aandoeningen en klachten 

maatschappelijk minder van belang zouden zijn. Maar juist nu, terwijl er toch nog 

jaarlijks honderdduizenden werknemers naar de dokter gaan met werkgerelateerde 

klachten aan arm, nek of schouder moet de vereniging goede voorlichting blijven geven, 

de belangen van haar leden en van alle RSI-patiënten blijven behartigen en goed 

onderzoek naar RSI bevorderen. 

In het besef dat die opdracht voortgezet moet worden, hebben de overblijvende twee 

bestuursleden het schip van de vereniging niet alleen drijvend gehouden, ze hebben ook 

opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar een nieuwe koers. In september 2008 

zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden, waardoor een geheel nieuw team ontstond. 

Met de uitkomsten van het lopende onderzoek kon dit nieuwe bestuur aan de gang: 

revitalisering werd het motto voor onze activiteiten. 

Het is hier de plaats nog eens onze dank en waardering uit te spreken voor het werk dat 

Corrie Kooijman, ook na haar officiële afscheid in de ledenvergadering nog gedaan heeft 

om de overgang naar een nieuw bestuur mogelijk te maken. 

Het bestuurslid Paul de Ruiter en de commissievoorzitters bedank ik ook nogmaals 

hartelijk. Zij maken deel uit van het nieuwe team. 

Wij hopen u met dit jaarverslag een goede indruk te geven van het brede scala van 

activiteiten, dat is uitgevoerd door een team van ruim 60 vrijwilligers. Een team, dat zich 

belangeloos inzet voor het belangrijkste doel van de vereniging: preventie en bestrijding 

van de sociaal-maatschappelijke gevolgen van RSI.  

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zullen we de resultaten over 2008 mondeling 

toelichten. De betrokkenheid van leden bij de discussies over verschillende 

ontwikkelingen wordt zeer op prijs gesteld.  

 

 

Namens bestuur en commissievoorzitters, 

Willem Hollander, beoogd 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. 

 Faciliteren van lotgenotencontact. 

 Bevorderen van wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

 

Wat is RSI? 

RSI staat voor Repetitive 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.  

 Betrokkenheid bij het opbouwen van een landelijk en internationaal netwerk van 

partijen voor wie de RSI-problematiek van belang is, zoals werkgevers, overheid, 

zorgverzekeraars, behandelaars en onderzoekers. 

 Verspreiden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van RSI.  

Verslag algemene ledenvergadering 2008 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdag 17 mei 2008 in stadion 

Galgenwaard te Utrecht. Een indruk van deze huishoudelijke vergadering met enkele 

tientallen leden: 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2007, het werkplan en de begroting 2008 worden 

achtereenvolgens toegelicht, besproken en vastgesteld.  
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Algemeen wordt geconstateerd dat er weinig nieuwe vrijwilligers bijgekomen zijn, en dat 

er al langere tijd een "harde kern" van vrijwilligers is die de vereniging draaiende 

houden. 

Het ledenaantal kent een dalende tendens, het aantal donateurs blijf ongeveer gelijk. De 

voorzitter geeft aan dat er in 2007 voor ledenwerving folders in grote aantallen verstuurd 

zijn en dat er advertenties in de Metro en het AD geplaatst zijn voor promotie van de 

landelijke RSI-lijn. 

Namens de leden prijst Arnold de scheidende voorzitter, Corrie Kooijman, voor al het 

werk in de afgelopen jaren. Simone bedankt Corrie namens de Commissievoorzitters en 

overhandigt haar van de vereniging een presentje voor haar bijzonder grote inzet voor 

de vereniging: Zij was een topvoorzitter! 

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. 

Een analyse van opzeggingen hebben we in 2007 gehouden. Nieuwe leden zijn nodig om 

de vereniging een krachtige stem te geven en om de kernactiviteiten mogelijk te maken. 

Aangezien jaarlijks 300.000 tot 600.000 werknemers naar de dokter gaan met 

werkgerelateerde klachten aan arm, nek of schouder lijkt er nog geen sprake van een 

verminderde behoefte aan de patiëntenvereniging. Velen lijken echter de weg naar de 

vereniging nog niet te vinden. Om geen drempels op te werpen voor nieuwe leden is 

besloten de contributie te handhaven op € 25.  

In het late najaar van 2008 zijn acties voor ledenwerving ingezet. We plaatsten 

advertenties in Metro en in het Algemeen Dagblad en we stuurden een mailing naar 

praktijken van fysiotherapeuten en Mensendiecktherapeuten in het hele land en ook naar 

alle bedrijfsartsen. Besloten werd om oud-leden te benaderen. Na een telefonische pilot, 

zal een brief volgen om deze mensen opnieuw lid te maken. 

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 

 Vijf commissies: Public Relations, Het Handvat, Website, RSI-lijn (telefoondienst) en 

huiskamerbijeenkomsten, Onderzoek 

 Elke commissie telt een aantal vrijwilligers, dat eventueel in subcommissies, samen 

de taken van de vereniging uitvoeren. 
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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 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 in de eerste acht maanden van 2008 in 

zeer beperkte samenstelling. Vacatures en verhinderingen veroorzaakten toch maar 

betrekkelijk weinig stagnatie in de besluitvorming. De Internationale RSI-dag en de 

Algemene Ledenvergadering werden georganiseerd, Het Handvat verscheen op tijd, de 

RSI-lijn stond leden en niet-leden te woord en we konden in de media reageren op een 

gehypt persbericht over een RSI-promotieonderzoek. Kortom het werk ging door.  

Door inschakeling van het Nationaal BestuursRegister traden in september drie nieuwe 

bestuursleden aan en kon de teruggetreden voorzitter ook echt uit het bestuur stappen. 

Het nieuwe bestuur moest zich inwerken, maar dankzij de niet aflatende inzet van de 

secretaris die bleef, was dat snel gebeurd. Besprekingen over het strategierapport, een 

begroting en subsidieaanvraag opstellen, een mailing uitsturen, kennis maken met de 

commissievoorzitters, de Adviesraad en de leden op de Themadag in november en de 

opzet van een communicatieplan opdragen, het werd allemaal voor 31 december 

geregeld. 
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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, met name 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-vereniging waarmee zij korting kunnen 

krijgen op de aanvullende verzekering. Voorts ontvangen zij jaarlijks € 20 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 met specifieke 

kennis op dit terrein. De vereniging verwijst door naar instanties die daadwerkelijk 

hulp kunnen aanbieden. Juridische uitspraken op het gebied van RSI worden actief 

gevolgd en gebundeld. Met name was er in 2008 weer een uitspraak, waarbij de 

rechter een werkgever (mede-)aansprakelijk stelde en RSI een werkgerelateerde 

aandoening noemde. 

 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 

bestaat contact met het Breed Platform Verzekerden en Werk. 

Verder participeert de vereniging in 

 Stichting Bewegingsapparaat Onderzoek Nederland, zie commissie Onderzoek. 

 NPCF-patiëntenpanel fysiotherapie.  

 CG-Raad 

 een breed platform, dat zich zeer actief bezighoudt met het terugdringen van de 

schadelijke gevolgen van de herkeuringen.  
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Onderzoek 

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk kerndoel van de 

vereniging. Meer kennis is nodig over het ontstaan van RSI en over effectieve 

behandelmethoden. De vereniging levert een bijdrage aan onderzoek en informeert RSI-

patiënten over onderzoeksresultaten. Om goed op de hoogte te blijven en in te spelen op 

belangrijke ontwikkelingen, is de vereniging vertegenwoordigd bij landelijke 

bijeenkomsten over RSI. Zo zal de vereniging in 2009 deelnemen in de kerngroep die 

multidisciplinaire richtlijnen ontwikkelt voor de diagnose en behandeling van RSI/KANS.  

De vereniging wordt inhoudelijk geadviseerd door een adviesraad.  

Taken van de commissie onderzoek zijn:  

 stimuleren van onderzoek 

 informeren van RSI-patiënten over onderzoeksresultaten 

 inhoudelijke vragen bespreken met de adviesraad 

Activiteiten  

De commissie kent een langdurige samenwerking tussen de commissieleden en de 

voorzitter. Door gezondheidsproblemen en werkdrukte kunnen zij slechts beperkt 

aandacht besteden aan het verenigingswerk. Daarom richt de commissie zich op het 

bijhouden van de belangrijkste ontwikkelingen en het onderhouden van contacten met 

belangrijke onderzoekspartijen. Verder worden vragen van leden, onderzoekers en 

studenten op het terrein van onderzoek behandeld. Ook worden websites in binnen en 

buitenland gevolgd. De commissie is betrokken bij inhoudelijke discussies op het RSI-

forum. Hoogtepunten waren het internationale symposium “RSI around the World”, de 

mediahype rond het proefschrift van Stefan IJmker (VU, Amsterdam) en de landelijke 

themamiddag onderzoek “Krijgt de muisarm een staart”. 

Drie onderzoekers die onderzoek doen naar RSI gaven een korte presentatie over recent 

onderzoek, te weten: 

Frings-Dresen, Prof. Dr. M.H.W. (Monique) 

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum te 

Amsterdam  

Monique Frings-Dresen is een eminente persoonlijkheid die zich al vele jaren met 

onderzoek naar RSI bezighoudt. Zij is werkzaam als hoogleraar op het gebied van 

ontstaan en preventie van arbeidsgebonden aandoeningen, met name gericht op 

klachten aan het bewegingsapparaat en psychosociale aandoeningen. Daarnaast heeft ze 

zitting in diverse (inter)nationale adviescommissies en is oprichter van de stichting BON 

waarin Nederlandse onderzoekers de krachten bundelen voor RSI-onderzoek. Zij gaf een 

presentatie over het effect van werkstijl op het onderhouden van RSI-klachten in een 

veranderende werkomgeving. 
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Richter, drs J.M. (Janneke) 

Faculteit Neurowetenschappen, Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam 

Bewegingswetenschapper Janneke Richter is bezig met het afronden van haar promotie-

onderzoek naar het meten en analyseren van computergebruik. Zij gaf een presentatie 

over haar meest recente artikel, dat ingaat op verschillen in lichamelijke inspanning 

tussen computerwerk en niet-computerwerk. Dit is relevant omdat het duidelijk maakt of 

taakvariatie tussen computerwerk en andere werkzaamheden kan bijdragen aan het 

voorkómen van RSI-klachten. 

 

Huysmans, dr. M.A. (Maaike) 

VU medisch centrum Amsterdam, afdeling Sociale Geneeskunde. Body@Work, 

onderzoekscentrum bewegen, arbeid en gezondheid, een gezamenlijk initiatief van het 

Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (VUmc) en TNO Kwaliteit van Leven. 

Maaike Huysmans is 1 oktober 2008 gepromoveerd bij de Faculteit der 

Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift 

“From precision demands to neck and upper extremity pain”. Voor dit proefschrift heeft 

ze een model onderzocht dat verklaart hoe precisie-eisen kunnen leiden tot RSI-klachten. 

De resultaten geven aan in hoeverre dit model klopt en op welke manier precisiewerk 

gemakkelijker gemaakt kan worden, ter voorkoming van RSI-klachten.  

 

IJmker, Dr. S. (Stefan) 

Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Body@Work, een 

gezamenlijk initiatief van het Instituutvoor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (VUmc) 

en TNO Kwaliteit van Leven 

Stefan IJmker gaf een presentatie over zijn promotieonderzoek getiteld “Risk factors for 

arm-wrist-hand and neck-shoulder symptoms among office workers – a longitudinal 

perspective”. Dit onderzoek heeft veel aandacht gekregen in kranten, radio en 

tijdschriften, vanwege de intrigerende conclusie dat langer PC-gebruik niet leidt tot méér 

RSI-klachten. 

 

Aansluitend volgde een paneldiscussie met deze onderzoekers waarin de meer dan 

honderd aanwezigen volop gebruik maakten van de gelegenheid om vragen te stellen. 

Het programma werd begeleid door dagvoorzitter Sandra Oudshoff, tevens voorzitter van 

de commissie onderzoek van de RSI-vereniging. Aan het eind van deze middag hadden 

de aanwezigen een goed overzicht van recente ontwikkelingen in RSI-onderzoek. 

Bovendien was er vooraf, in de pauze en bij de borrel na afloop gelegenheid om 

ervaringen uit te wisselen met andere bezoekers.  
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Samenwerken met onderzoeksinstanties 

 De contacten met een netwerk van onderzoekers zijn in 2008 voortgezet. Het 

Coronel-instituut (AMC, Amsterdam) en diverse andere onderzoekers waren 

vertegenwoordigd op de themadag. Verder wordt door de commissie de stichting BON 

(Bewegingsapparaat Onderzoek Nederland) gesteund, een stichting opgericht naar 

aanleiding van de inventarisatie van TNO naar de stand van zaken met betrekking tot 

RSI-onderzoek.  

 TNO heeft enkele jaren geleden een studie verricht naar de kosten van RSI voor de 

samenleving. Hieruit blijkt, dat de kosten van werkgerelateerde RSI voor de 

samenleving toen al minstens 2 miljard euro per jaar bedroegen. Aan het rapport zijn 

door de minister geen beleidsconclusies verbonden.  

Adviesraad van de vereniging 

In 2008 vond eenmaal overleg plaats met de adviesraad. De organisatie en het 

voorzitterschap van het overleg is in handen van de voorzitter van de commissie 

Onderzoek. Voor alle discussies geldt, dat de adviesraadleden standpunten en visies 

hebben aangedragen, die door de vereniging gebruikt zijn of gebruikt kunnen worden.  

Dit heeft geleid tot concrete tips en aanbevelingen. Zo hebben discussies plaatsgevonden 

over:  

 Verzekerbaarheid van RSI bij bedrijfsaansprakelijkheid  

 ontwikkelingen in lopende onderzoeken  

 ICF (International Classification for Disability, Functioning and Health) 

 het trilmuisonderzoek 

 gebruik van data uit onderzoek onder RSI-verenigingsleden 

 RSI en werkstijl, respectievelijk stijl van leidinggeven 

 herkeuringen en medische aantoonbaarheid van RSI 

 

Via een Yahoo-mailgroup kunnen adviesraadleden en enkele commissievoorzitters van 

gedachten wisselen en elkaar informeren over relevante ontwikkelingen. De adviesraad 

bestaat 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) 
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 M. Huysmans (VUMC) 

 H. Konijnenberg (FNV Bondgenoten) 

 M. Pasman (FNV) 

 J. Richters (Erasmusuniversiteit) 

 J. Sluiter (Coronel instituut) 
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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 andere commissies. 

Mediacontacten en representatie 

 Regelmatig is de vereniging geïnterviewd en zijn artikelen over RSI verschenen. De 

trend dat RSI uit het nieuws zou zijn, zette zich in 2008 voort. Er verschijnen overigens 

nog wel regelmatig diverse publicaties. De vereniging is geabonneerd op de automatische 

ontvangst van knipsels.  

 In de zomer heeft Sandra Oudshoff een aantal radio-interviews , onder andere op 

Radio 1 en Radio Gelderland verzorgd rond een zeer kort-door-de-bocht geformuleerde 

conclusie uit het proefschrift van Stefan IJmker. Er ging ook een persbericht uit van de 

vereniging en we konden bijdragen aan publicaties in Carp, ComputerTotaal, 

Consumentengids en Weekblad Facilitair Management. 

Vergroten naamsbekendheid  

 Er zijn opnieuw folders verspreid naar belangrijke vindplaatsen met in 2008 als 

belangrijkste doelgroepen de fysiotherapiepraktijken en de praktijken voor 

Mensendieck in Nederland en de bedrijfsartsen.  

 In 2008 zijn de stopperadvertenties regelmatig geplaatst in huis-aan-huisbladen.  

 Verder zijn advertenties ontwikkeld en geplaatst in Metro en het AD. Dit heeft veel 

reacties opgeleverd, ook op de RSI-lijn. 

 Er is geadverteerd in een gezondheidspocket.  

 In het communicatieplan waarvoor eind 2008 opdracht is gegeven, komt dit 

onderwerp volop terug. 
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Regionale themabijeenkomsten 

Door onderbezetting in de organisatie konden in 2008 geen regionale 

themabijeenkomsten plaatsvinden. Dit wordt ervaren als een groot gemis. In de 

wandelgangen van de themamiddag in november bleek dat opnieuw. Er wordt daarom 

actief gezocht naar een andere vorm of een alternatief. 

Buitenlandse Contacten 

Doel van de buitenlandse contacten is: 

 Het leggen en onderhouden van contacten in het buitenland, met name met RSI-

patiëntenorganisaties; 

 Het behartigen van belangen van RSI- patiënten op internationaal niveau; 

 Het verzamelen van informatie uit het buitenland en deze beschikbaar stellen voor de 

leden. Zo blijven wij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de wereld (o.a. over 

onderzoek en behandelingen) en houdt de vereniging de buitenlandse organisaties op 

de hoogte over de ontwikkelingen in Nederland; 

 Lotgenotencontact bevorderen van patiënten die geen of weinig Nederlands spreken. 

 Het internationale symposium “RSI around the World” op 8 maart in het 

Beatrixgebouw in Utrecht was een uitgelezen gelegenheid voor het onderhouden van 

contact met onze zusterverenigingen. Lezingen werden gehouden door Ann Thomson 

en Stephen Fisher, voorzitters van respectievelijk de Australische en de Engelse 

patiëntenvereniging. Kineke Festen-Hoff nam de Nederlandse arboregeling onder de 

loep. Het symposium werd besloten met een paneldiscussie. 

 Het samenwerkingsprogramma met de patiëntenverenigingen in Engeland en 

Australië is voortgezet. De verenigingen zijn lid van elkaar. Het kwartaalblad Handvat 

wordt gezonden naar deze zusterorganisaties.  

 Verder blijft de RSI-vereniging op de hoogte van de ontwikkelingen in het buitenland 

door abonnementen op enige Engelstalige arbo-tijdschriften 

  Net als vorige jaren fungeerde de commissie als vraagbaak voor vragen met 

betrekking tot het buitenland. Naast de al bestaande informatie in verschillende talen 

is er ook materiaal beschikbaar in het Turks, Hongaars en Frans.  

 De commissie onderhoudt de inhoud van het Engelstalige deel van de website. 

Publicaties 

 De brochure „het heft in eigen handen‟ wordt toegestuurd aan nieuwe leden. Zij 

geven aan hierover zeer tevreden te zijn.  
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Het Handvat 

Het Handvat is het magazine van de RSI-vereniging. Het wordt gemaakt door vrijwilligers 

en een professional 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. 

 

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 worden de lopende procedures besproken en eventueel 

aangepast en wordt de koers voor het nieuwe jaar ingezet. 

 

De productie van Het Handvat wordt grotendeels uitbesteed. Er wordt samengewerkt met 

de ledenadministratie, een tekstcorrector, een grafisch ontwerper, een advertentiebureau 

en een drukkerij. Eenmaal per jaar kunnen de redactieleden deelnemen aan een 

schrijfcursus. De organisatie en uitvoering van de redactionele en 

productiewerkzaamheden verlopen volgens plan. Er blijven door het natuurlijke verloop 

van redacteuren wel steeds nieuwe redacteuren nodig.  

 

Het Handvat is in 2008 vier maal verschenen. Een greep uit de artikelen: 

- Ergonomie in de klas – over o.a. schoolmeubilair en rugpijn 

- Afgekeurd en er toch weer bovenop – over RSI en burn-out 

- Kappersvak moet je niet onderschatten – ruim 1/3 heeft last van RSI 

- Verslagen van internationale symposia in Londen en Utrecht 

- Lekker slapen lastig met RSI – gebruik van hulpmiddelen 

- Depressie en RSI – vroegtijdige behandeling 

- Onderzoek naar relatie tussen duur van computergebruik en RSI-

klachten 

- Ik heb mijn klachten nu onder controle – een eigen verhaal. 
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Website www.rsi-vereniging.nl 

De website verstrekt actuele en objectieve informatie over RSI. Door het medium 

internet heeft de website een breed bereik onder de doelgroep: risicogroepen en ieder 

die voor zichzelf of in het kader van zijn/haar beroep of studie meer over RSI wil weten. 

De vereniging wil via de website:  

 in het kader van preventie, kennis en informatie breed verspreiden om 

bewustwording te verhogen en tijdige interventie aan te moedigen.  

 bij bestaande RSI-klachten, ondersteunende informatie bieden over terugdringen van 

de klachten, mogelijke behandelingen en over het omgaan met RSI. 

Ontwikkelingen met de website 

 Het Content Management Systeem moet nog goed gebruikt gaan worden. Een CMS 

heeft als voordeel, dat door meerdere mensen informatie ("content") op de website 

geplaatst en beheerd kan worden. Zo kunnen de taken beter verdeeld worden en 

wordt het regelmatig onderhoud van onderdelen gemakkelijker.  

 De commissie website ofwel webredactie bestond in 2008 uit drie personen: een 

voorzitter webredactie/coördinerend webredacteur, een deelbeheerder hulpmiddelen 

en een technisch webmaster. Voor de overdracht en handhaven continuïteit liggen 

alle kernactiviteiten vast in een algemeen draaiboek voor de website. De 

terugtredende voorzitter van onze vereniging, Corrie Kooijman, wist de website het 

gehele jaar redelijk up-to-date te houden. 

 Bezoekersstatistieken worden regelmatig verstrekt door aansluiting bij Nedstat. De 

advertentie op Google levert maandelijks gemiddeld 500 verwijzingen naar onze 

website op. Beheer van de advertenties gebeurt via internet. 

 

Resultaten in het kort 

 De website bevat ongeveer 275 pagina‟s met informatie. Bezoekers tonen zich zeer 

tevreden over het uitgebreide aanbod aan informatie op de website.  

 In 2008 is opnieuw informatie aan de site toegevoegd. De wetenschap, dat de 

website regelmatig nieuws verstrekt, zorgt voor een hoog percentage terugkerende 

bezoekers. Naast Nederland trekt de website vooral belangstelling uit België, waar 

9% van de bezoekers vandaan komt. In de loop der jaren is het bezoekersaantal 

ieder jaar verder toegenomen van 190.000 bezoekers in 2003 tot meer dan 300.000 

bezoekers in 2008.  

Opnieuw scoorde onze website heel vaak op de "Google-hitlist" de nummer-1-positie bij 

16 miljoen hits bij zoeken naar RSI. 
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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 is die van de 

huiskamerbijeenkomsten. Ook 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 

 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. 

 

De telefoondienstgroep in 2008 bestond uit 7 personen: 1 coördinator, 3 frontoffice 

medewerkers en 3 backoffice medewerkers. Er worden opnieuw medewerkers gezocht 

om te kunnen vervangen. Het aantal diensturen (momenteel 16) wordt gehandhaafd. Er 

hebben in 2008 421 bellers contact gezocht met de RSI-lijn. De totale gespreksduur 

was 2656 minuten. 
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RSI-forum 

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 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 in 2008 ongeveer 400 personen aangesloten. Hiermee wordt een 

zeer adequate en laagdrempelige invulling gegeven aan het lotgenotencontact. 
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Vrijwilligerscoördinatie 

De RSI-vereniging is een vereniging, die voor de uitvoering van de activiteiten uit het 

werkplan uitsluitend werkt met vrijwilligers. Veel vrijwilligers werken, studeren of zijn 

aan het re-integreren. Daarnaast zijn er vrijwilligers met veel fysieke klachten, die 

daardoor in mindere mate inzetbaar zijn. Ook speelt mee, dat het doen van 

vrijwilligerswerk niet altijd als positief wordt beoordeeld door uitkeringsinstanties of 

werkgevers. Dit alles vergt een zeer flexibele organisatie om de activiteiten uit te kunnen 

voeren. In 2008 waren er ongeveer 60 vrijwilligers actief voor de vereniging.  

 

De vrijwilligerscoördinatie zorgt voor de werving en selectie van vrijwilligers. Daarnaast 

is informatie en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers essentieel om gemotiveerd 

en actief als vrijwilliger bij de vereniging te kunnen functioneren. De functie van 

vrijwilligerscoördinator was in 2007 tijdelijk ingevuld en overwogen werd om in 2008 

voor het vrijwilligersbeleid een bestuursfunctionaris aan te trekken. Ook dat is niet gelukt 

en werving en selectie heeft daardoor in onvoldoende mate kunnen plaatsvinden. Er is 

inmiddels uitzicht op een invulling van de functie. 

Declaratieregels en kilometervergoeding werden in 2008 bijgesteld. 

Vrijwilligersdag 

Vrijwilligers werken vooral vanuit hun eigen werkplek thuis. De landelijke netwerkdag is 

dan ook vooral bedoeld voor nadere kennismaking met elkaar in informele en 

ontspannen sfeer. De vrijwilligersdag 2008 vond plaats in mei aansluitend aan de 

ledenvergadering in Utrecht. De vereniging had voor haar vrijwilligers een stadwandeling 

en een kookworkshop georganiseerd. Reactie van de deelnemers: het was een gezellig 

en lekker uitje. 

En daar ging het om: dank aan alle vrijwilligers. 

 

-0-0-0-0- 


