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Vrijwilligers
De vereniging is voor de uitvoering 
van haar activiteiten afhankelijk 
van vrijwilligers, waarvan een aantal 
vanwege veel fysieke klachten 
beperkt inzetbaar is. Veel vrijwilligers 
werken, studeren of zijn aan het 
re-integreren. Vrijwilligerswerk 
wordt door uitkeringsinstanties 
of werkgevers overigens niet 
altijd als positief beoordeeld. Dit 
alles vergt een uiterst flexibele 
organisatie om de geplande 
activiteiten uit te voeren. In 2008 
waren er zo’n zestig vrijwilligers 
actief voor de vereniging.  Een 
vrijwilligerscoördinator zorgt 
voor de werving en selectie van 
vrijwilligers alsook voor hun deskun-
digheidsbevordering, essentieel om 
gemotiveerd en actief als vrijwilliger 
te functioneren. 

Omdat de vrijwilligers in de 
regel vanaf hun eigen werkplek 
thuis werken, is er jaarlijks een 
netwerkdag, bedoeld om persoonlijk 
met elkaar kennis te maken in een 
informele en ontspannen sfeer.

Algemene  
ledenvergadering 2008
Tijdens de algemene ledenverga-
dering op zaterdag 17 mei 2008 in 
stadion Galgenwaard te Utrecht, 
werden het jaarverslag en de 
jaarrekening 2007 én het werkplan 

en de begroting 2008 besproken 
en vastgesteld. Er werd uitgebreid 
stilgestaan bij het afscheid van 
voorzitter Corrie Kooijman. De 
vereniging is haar veel dank 
verschuldigd. De aanwezigen 
maakten zich zorgen over de 
kleine kern van vrijwilligers die 
het afgelopen jaar nauwelijks is 
gegroeid. Om de drempel voor 
nieuwe leden zo laag mogelijk 
te houden, blijft de contributie 
gehandhaafd op vijfentwintig euro.

Bestuur
Bestuur en commissievoorzitters 
vergaderden in de eerste acht 
maanden van 2008 in beperkte 
samenstelling. Ondanks de vacatures 
en verhinderingen ontstond weinig 
stagnatie in de besluitvorming en 
konden de geplande activiteiten 
doorgaan. De Internationale RSI-dag 
en de Algemene Ledenvergadering 
waren een succes, het Handvat 
verscheen regelmatig en de RSI-lijn 
stond dagelijks leden en niet-leden 
te woord.

In september 2008 traden drie 
nieuwe bestuursleden aan. Het 
nieuwe bestuur was, mede dankzij 
de niet aflatende inzet van 
oud-voorzitter Corrie Kooijman 
en secretaris Maria Klok, snel 
ingewerkt. 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 
een communicatieplan, het 
werd allemaal voor 31 december 
gerealiseerd.
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Begrip van en voor RSI is vandaag de dag 
maatschappelijk goed ingeburgerd dankzij de 
inspanningen van de vereniging. We signaleren een 
trend, dat door de toegenomen bewustwording 
tegenwoordig sneller wordt ingegrepen bij de eerste 
signalen van RSI. Daarmee kan uitval in belangrijke 
mate voorkomen worden. Tegelijkertijd echter lijkt de 
aandacht in Nederland voor preventie en genezing van 
RSI te verslappen; alsof de aandoeningen en klachten 
maatschappelijk minder van belang zouden zijn. Niets 
is minder waar! Wij doen dan ook een beroep op de 
politiek om RSI hoog op de agenda te houden.

Wij achten het van groot belang dat de overheid meer 
investeert in onderzoek en zorg draagt voor nieuwe 
regelgeving die het bijvoorbeeld mogelijk moet maken 
om door middel van vrijwilligerswerk re-integratie te 
bevorderen. Nu ontmoedigen uitkeringsorganisaties en 
werkgevers dit of gebruiken het tegen de klant/patiënt/
werknemer.

RSI kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 
twee miljard euro. Vijfentwintig procent van de 
beroepsbevolking heeft RSI-klachten en per jaar gaan 
rond de 400.000 werknemers naar de dokter met 
werkgerelateerde klachten aan arm, nek of schouder. 
In Europa zijn bewegingsklachten bijna overal de 
belangrijkste oorzaak voor verzuim en blijvende 
arbeidsongeschiktheid. De Arbobalans 2007/2008 
meldt bovendien dat het gemiddeld aantal uren 
beeldschermwerk de laatste jaren is gestegen van 
3,45 naar 3,7 uur per dag. Het bestaansrecht van de 
RSI-patiëntenvereniging staat daarmee klip en klaar 
vast. Goede voorlichting geven, de belangen van haar 
leden en van alle RSI-patiënten behartigen en het 
wetenschappelijk onderzoek naar RSI bevorderen. De 
vereniging kan dit echter niet alleen. De politiek is nu 
ook aan zet evenals de sociale partners. Bijvoorbeeld 
door het onderzoeksbudget van twee miljoen euro te 
verhogen.

Revitalisering
Nieuwe leden zijn nodig om de vereniging een krachtige 
stem te geven en om de kernactiviteiten mogelijk te 
maken. Ondanks het grote aantal werkgerelateerde 
klachten lijken velen de weg naar de RSI-vereniging 
niet te vinden. In 2007 is een analyse gemaakt van 
de opzeggingen en in 2008 zijn extra wervingsacties 
gehouden. Toch loopt het ledenaantal van de 
vereniging terug (1948 leden in 2007, 1770 in 2008).

Dit heeft het bestuur begin 2008 doen besluiten 
opdracht te geven voor een grondig onderzoek naar 
een nieuwe koers. In september 2008 traden drie 
nieuwe bestuursleden aan, waardoor een geheel nieuw 
bestuursteam ontstond. Met de uitkomsten van het 
lopende onderzoek is het nieuwe bestuur aan het werk 
gegaan. Onder het motto van revitalisering zal de 
komende jaren in tal van projecten en activiteiten de 
groei en de vernieuwing van de RSI/vereniging ter hand 
worden genomen. Er staat immers nog veel te doen, 
zowel in Nederland als internationaal. Op het gebied 
van onderzoek, preventie, juridische knowhow, politieke 
lobby, public relations en lotgenotencontact. Wanneer 
politiek, werkgevers en uitkeringsinstanties niet 
uitkijken, komt er in de komende jaren een hele nieuwe 
RSI-generatie aan. De RSI-patiëntenvereniging wil haar 
verantwoordelijk in deze graag nemen.

Wij hopen u met deze samenvatting van ons Jaarverslag 
2008 een goede indruk te geven van het brede scala 
van activiteiten, dat is uitgevoerd door een team 
van ruim zestig vrijwilligers. Een team, dat zich 
belangeloos inzet voor het belangrijkste doel van de 
vereniging: preventie en bestrijding van de sociaal-
maatschappelijke gevolgen van RSI. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de politiek onze taak en ons appèl serieus 
zal nemen. Wij horen graag van u.

Namens bestuur en commissievoorzitters,
Willem Hollander, voorzitter

U kunt het complete jaarverslag downloaden via de website www.rsi-vereniging.nl

Voorwoord

De RSI-vereniging is een 
onafhankelijke vereniging die 
zich inzet voor mensen met RSI. 
De vereniging geeft voorlichting 
en informatie over RSI, brengt 
‘lotgenoten’ met elkaar in contact 
en bevordert onderzoek. Verder 
voert de vereniging overleg met 
personen en organisaties die 
veel met RSI te maken (kunnen) 
hebben, zoals werkgevers, scholen, 
universiteiten, onderzoekers 
en de overheid. Daarnaast 
wisselen we informatie uit met 
onderzoekers, artsen, ergonomen en 
fysiotherapeuten. De RSI-vereniging 
is opgericht in 1995 en heeft 
1800 leden. De vereniging wordt 
geadviseerd door een adviesraad 
met expertise vanuit diverse 
invalshoeken.

De vereniging kent, naast een 
algemene ledenvergadering en 
een bestuur, vijf commissies van 
vrijwilligers: Public Relations, 
Ledenblad Handvat, Website, 
RSI-lijn (telefoondienst), 
huiskamerbijeenkomsten en 
Onderzoek. Het secretariaat 
van de vereniging is gehuisvest 
bij het Facilitair Bureau 
Patiëntenorganisaties Nederland 
(FBPN), het samenwerkingsverband 
van zes patiëntenorganisaties met 
gezamenlijk 18.000 leden.

DEFINITIE RSI
RSI (Repetitive 

Strain Injury) is een 

verzamelnaam 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.  

Persoonsgebonden 

en werkgebonden 

factoren kunnen een rol 

spelen 

bij het ontstaan, 

verergeren of in stand 

houden van RSI.
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Hoofddoelen
De vereniging stelt zich vier 
hoofddoelen, te weten:

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

• Bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek.

• Voorlichting over RSI aan  
beroeps- en risicogroepen.

• Faciliteren van lotgenotencontact.

In het vervolg van deze brochure 
worden de verenigingsdoelen nader 
toegelicht.

Inleiding

http://www.rsi-vereniging.nl
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Tijdens de landelijke themamiddag onderzoek ´Krijgt de muisarm een staart?´ 
presenteerden vier wetenschappers recent RSI-onderzoek. 

Prof.dr. Monique Frings-Dresen (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, 
AMC) doet onderzoek naar ontstaan en preventie van arbeidsgebonden 
aandoeningen, met name gericht op klachten aan het bewegingsapparaat 
en psychosociale aandoeningen. Zij gaf een presentatie over het effect 
van werkstijl op het onderhouden van RSI-klachten in een veranderende 
werkomgeving.

Bewegingswetenschapper Janneke Richter (Faculteit Neurowetenschappen, 
Erasmus Medisch Centrum) doet promotieonderzoek naar computergebruik. Zij 
sprak over verschillen in lichamelijke inspanning tussen computerwerk en niet-
computerwerk. Dit is relevant omdat het duidelijk maakt of taakvariatie kan 
bijdragen aan het voorkómen van RSI-klachten.

Dr. Maaike Huysmans (VUMC, afdeling Sociale Geneeskunde) promoveerde op 
het 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. 

Vervolgens gaf Stefan IJmker (Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU 
Amsterdam) 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 de 
media vanwege de intrigerende conclusie dat langer pc-gebruik niet leidt tot 
méér RSI-klachten.

Adviesraad 
Leden van de RSI-Adviesraad zijn: • R. Alberts (fysiotherapeut) • R. Bindraban 
(fysiotherapeut ReAT) • dr. B. Blatter (TNO ‘Arbeid’) • H. Bunnik (arbodeskundige) 
• drs. M. van Eijsden (revalidatiearts, Academisch Ziekenhuis Maastricht) • drs. W. 
Eshuis (UvA, Hugo Sinzheimer Instituut) • prof.dr. M. Frings-Dresen (hoogleraar 
Arbeidsgebonden Aandoeningen, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC) 
• G. de Haan (fysiotherapeut/ergonoom) • dr. M. Huysmans (VUMC) • drs. H. 
Konijnenberg  (FNV Bondgenoten) •M. Pasman (FNV) •drs. J. Richters (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) • dr. J. Sluiter (Coronel Instituut)

Het stimuleren van wetenschappelijk 
onderzoek is het tweede hoofddoel 
van de vereniging. Meer kennis 
is nodig over het ontstaan 
van RSI en over effectieve 
behandelmethoden. De commissie 
Onderzoek levert een bijdrage aan 
het onderzoek en informeert over 
onderzoeksresultaten. In 2009 
neemt de vereniging deel aan de 
kerngroep die multidisciplinaire 
richtlijnen ontwikkelt voor de 
diagnose en behandeling van 
RSI/KANS. Daarnaast steunt de 
commissie Onderzoek de stichting 
BON (Bewegingsapparaat Onderzoek 
Nederland), een stichting die is 
opgericht naar aanleiding van de 
inventarisatie van TNO naar de stand 
van zaken met betrekking tot RSI-
onderzoek.

De vereniging wordt inhoudelijk 
geadviseerd door een adviesraad (zie 
kader). In 2008 vond overleg plaats 
met de Adviesraad over onder meer:

• Verzekerbaarheid van RSI bij  
bedrijfsaansprakelijkheid 

• Ontwikkelingen in lopende 
onderzoeken (bijvoorbeeld 
trilmuisonderzoek)

• ICF (International Classification 
for Disability, Functioning and 
Health) en betekenis voor de RSI-
vereniging

• RSI en werkstijl, respectievelijk stijl 
van leidinggeven

• Herkeuringen en medische 
aantoonbaarheid van RSI

Alle activiteiten van de 
vereniging staan in het teken van 
belangenbehartiging, in Nederland, 
maar ook internationaal. 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.

Sinds 2006 maken leden gebruik 
van een collectief contract voor 
de ziektekostenverzekering van 
Agis. Zij krijgen korting op de 
aanvullende verzekering en 
ontvangen jaarlijks twintig euro 
euro retour als tegemoetkoming 
voor het verenigingslidmaatschap. 
Fysiotherapie, Mensendieck en 
Cesar worden met de aanvullende 
verzekering volledig vergoed.

Vragen 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. Zo stelde de rechter in 
2008 opnieuw een werkgever (mede) 
aansprakelijk en noemde RSI een 
werkgerelateerde aandoening. De 
vereniging is aangesloten bij het 
Juridisch Steunpunt van de Chronisch 
zieken en Gehandicapten Raad (vooral 
nuttig bij het opstellen van een 
bezwaarschrift). Via de Adviesraad is 
er regelmatig contact met het Bureau 
Beroepsziekten.

Krijgt de muisarm een staart?

1
  

[s
a

m
e

n
v

a
tt

in
g

 j
a

a
r

v
e

rs
la

g
 2

0
0

8
]

4

  
[s

a
m

e
n

v
a

tt
in

g
 j

a
a

r
v

e
rs

la
g

 2
0

0
8

]

5

Participaties
De RSI-patiëntenvereniging participeert in:
• Stichting Bewegingsapparaat Onderzoek Nederland
• Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie  

(patiëntenpanel fysiotherapie)
• Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
• Breed Platform Verzekerden & Werk

Monique Frings-Dresen

Janneke Richter

Maaike Huysmans

Stefan IJmker B
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De vereniging stimuleert en 
faciliteert het lotgenotencontact 
tussen mensen met dezelfde 
aandoening, met als doel 
(h)erkenning en bevordering 
van onderlinge steun door het 
uitwisselen van kennis, ervaring 
en praktische tips. Mensen kunnen 
bellen met de landelijke RSI-lijn 
of deelnemen aan het RSI-forum 
op internet. Een andere vorm van 
lotgenotencontact is die van de 
huiskamerbijeenkomsten. 

Landelijke RSI-lijn
De telefoondienst is vaak is het 
eerste echte contact dat patiënten 
hebben met de vereniging. 
De vrijwilligers van de RSI-
lijn verstrekken informatie aan 
patiënten, bieden een luisterend 
oor en steunen (hierdoor) bij het 
verwerken van en leren omgaan met 
de RSI-klachten. In 2008 is 421 maal 
contact gezocht met de RSI-lijn. De 
totale gespreksduur was 2656 uur. 
Door deze oog- en oorfunctie is de 
telefoondienst ook weer een bron 
van informatie voor de vereniging. 

RSI-forum
Het RSI-forum is een mailinglist voor 
mensen met RSI, behandelaars en 
geïnteresseerden om laagdrempelige 
informatie-uitwisseling en contact 
tussen lotgenoten en professionals 
te bevorderen. Leden van de 
mailinglist delen ervaringen met 
elkaar, adviseren elkaar en bieden 
ondersteuning. De mailinglist wordt 
gedurende het hele jaar dagelijks 
beheerd door een moderator. 
Daarnaast is er een co-moderator/
fysiotherapeut, die inhoudelijk 
reageert of reacties stimuleert. Bij 
het forum waren in 2008 ruim 400 
personen aangesloten.

De RSI-patiëntenvereniging geeft 
voorlichting aan eigen leden, 
mensen met RSI-klachten die 
(nog) geen lid zijn, werkgevers- 
en werknemersorganisaties, 
bedrijven, overheid, scholieren, 
studenten, arboprofessionals en 
behandelaars. De vereniging maakt 
daarbij gebruik van verschillende 
communicatiemiddelen: telefonische 
voorlichting, het kwartaalblad 
Handvat, de website, regionale 
themabijeenkomsten en beurzen. 
Nieuwe leden ontvangen de 
brochure ‘Het heft in eigen handen’. 
Zij geven aan hierover zeer tevreden 
te zijn.

Vergroten van de 
naamsbekendheid
Doel van de commissie Public 
Relations is de vereniging extern een 
duidelijk profiel te geven door een 
actief mediabeleid te voeren over 
inzichten, standpunten en reacties 
op externe ontwikkelingen. Ook 
in 2008 is de vereniging geregeld 
geïnterviewd en om commentaar 
gevraagd. De trend dat RSI niet meer 
zo nieuwswaardig zou zijn, zette zich 
in 2008 echter voort.

In de zomer van 2008 gaf Sandra 
Oudshoff, voorzitter van de 
commissie Onderzoek, in radio-
interviews op Radio 1 en Radio 
Gelderland een reactie op de kort-
door-de-bocht geformuleerde 
conclusie uit het proefschrift van 
Stefan IJmker. Zijn onderzoek toont 
weliswaar aan dat computerwerk 
leidt tot RSI-klachten, alleen leidt 
langer achter de computer zitten, in 
tegenstelling tot de verwachtingen, 
niet tot méér RSI-klachten. 
Concluderen dat RSI ‘dus psychisch 
is’, is te kort door de bocht en doet 
geen recht aan het grote probleem 
van RSI. Er ging een persbericht met 
deze boodschap uit en er volgden 
publicaties in Carp, ComputerTotaal, 
Consumentengids en Weekblad 
Facilitair Management.

Er zijn ook dit jaar folders verspreid 
naar belangrijke vindplaatsen. 

Speerpunten voor 2008 waren: 
fysiotherapiepraktijken, praktijken 
voor Mensendieck en bedrijfsartsen. 
In een reeks van huis-aan-huisbladen 
werden IM-ers (stopperadvertenties) 
geplaatst. Nieuwe advertenties in 
Metro en AD leverden veel reacties 
op, met name op de RSI-lijn. 
Eind 2008 werd gestart met een 
communicatieplan voor de komende 
jaren.

Buitenlandse Contacten
De RSI-vereniging legt en 
onderhoudt contacten in het 
buitenland, voornamelijk met RSI-
patiëntenorganisaties. Hierdoor 
worden enerzijds de internationale 
belangen van RSI-patiënten 
behartigd, anderzijds wordt over en 
weer informatie uitgewisseld over 
nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld 
over onderzoek en behandelingen. 
Tot slot wordt lotgenotencontact 
bevorderd 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 
zusterverenigingen. Ann Thompson 
en Stephen Fischer, voorzitters 
van de Australische en de Engelse 
patiëntenvereniging, gaven elk een 
lezing. De samenwerking tussen 
de verenigingen heeft voordelen 
op het gebied van onderlinge 
kennisuitwisseling, de gezamenlijke 
lobby voor betere (internationale) 
regelgeving en het opzetten van 
onderzoek kenniscentra. Kineke 
Festen-Hoff nam de Nederlandse 
Arboregeling onder de loep. Het 
symposium werd besloten met een 
paneldiscussie.

Het samenwerkingsprogramma 
met de patiëntenverenigingen 
in Engeland, Nieuw-Zeeland 
en Australië is voortgezet. Het 
kwartaalblad Handvat wordt, naar 
de zusterorganisaties gezonden 
(met een korte toelichting op de 
hoofdartikelen in het Engels).

Kwartaalblad Handvat
Het Handvat is het magazine van de RSI patiënten-
vereniging, dat elk kwartaal uitkomt. Het wordt gemaakt 
door acht vrijwilligers en een professionele eindredacteur. 
Het magazine informeert over relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot RSI, speelt in op actuele gebeurtenissen 
en is waar mogelijk een discussieplatform. Het Handvat 
is tevens spreekbuis van de vereniging naar de leden. Een 
greep uit de artikelen: ergonomie in de klas, RSI en burn-
out, verslagen van (inter)nationale symposia, gebruik van 
hulpmiddelen, RSI en depressie, verslagen van onderzoek en 
persoonlijke verhalen van patiënten.

Website
Bezoekers zijn zeer tevreden over het uitgebreide 
informatieaanbod op de RSI-website www.rsi-vereniging.nl. 
De website richt zich op risicogroepen en iedereen die voor 
zichzelf meer over RSI wil weten. De webredactie bestond 
in 2008 uit drie personen.

3

Nummer 1
Het bezoekersaantal van de website stijgt elk jaar : van 190.000 
bezoekers in 2003 tot ruim 300.000 in 2008 (waarvan 9% 
uit België dat geen RSI-vereniging kent). Het percentage 
terugkerende bezoekers is hoog. Dat komt omdat er op de 
website ook steeds nieuws te vinden is. Net als voorgaande 
jaren, scoorde de website in 2008 heel vaak op de Google 
‘hitlist’ de nummer-1-positie bij 16 miljoen hits bij het zoeken 
naar RSI. De advertentie op Google levert maandelijks dan 
ook gemiddeld vijfhonderd verwijzingen naar de website op.
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