
 

 

Dagvoorzitter:  

Sandra Oudshoff, Commissie Onderzoek, RSI Vereniging 

 

Sandra Oudshoff  volgt vanuit de vereniging al meer dan 10 jaar het onderzoek naar RSI 

in binnen- en buitenland en publiceert hierover regelmatig in RSI Magazine en de email 

nieuwsbrief. Zij was ook lid van de kernwerkgroep voor de ontwikkeling van de multi-

disciplinaire richtlijn voor aspecifieke KANS die in 2013 is gepubliceerd, en van diverse 

andere werkgroepen en klankbordgroepen voor onderzoek naar RSI.  

 

 

 

Lezing 1: De multidisciplinaire richtlijn toegelicht. Inzicht in het beloop van 

ziekteverzuim. 

Dr Anita Feleus, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam 

 

Anita Feleus is onderzoeker in Rotterdam en lid van de Adviesraad van de vereniging. Zij 

heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire KANS richtlijn  

 

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de praktische betekenis van de 

multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS met daarbij aandacht voor de werksituatie.  

Daarnaast worden de voorlopige resultaten gepresenteerd over onderzoek naar patronen 

in het beloop van ziekteverzuim en factoren die samenhangen met een gunstig en 

minder gunstig beloop van de ernst en duur van de klachten. 

 

 

 

Lezing 2: ‘GRIP op KANS’: een zelfmanagement programma voor werknemers 

met aspecifieke klachten van de arm, nek en/of schouder.  

Drs Nathan Hutting, , fysiotherapeut, manueeltherapeut, onderzoeker Lectoraat 

Arbeid & Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 

‘GRIP op KANS’ is een zelfmanagementtraining gecombineerd met een e-health module, 

voor werknemers met langdurige of steeds terugkerende KANS (RSI). Zelfmanagement 

extra belangrijk voor werknemers met langdurige of chronische klachten omdat zij, naast 

de 'problemen' die iedere werknemer tegenkomt, ook te maken hebben met één of 

meerdere complicerende factoren. Tijdens deze presentatie krijg je informatie over de 

ontwikkeling, opzet en inhoud van ‘GRIP op KANS’. Tevens is er aandacht voor wat 

werknemers met KANS zelf kunnen doen om hun klachten beheersbaar te maken of te 

houden. 

 

 

Lezing 3: Certificeringstraject ervaringsdeskundige coaches RSI  

Robbert Janssen, Directeur Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW)  

 

Robbert Janssen is RSI-ervaringsdeskundige en was in het verleden vrijwilliger bij de 

RSI-Vereniging.  

In de presentatie gaat Robbert in op de aanleiding voor het certificeringstraject, de 

inhoud van het programma voor certificering en training, en vooral op wat kunnen 

gecertificeerde coaches voor je betekenen voor vragen op het gebied van werk en 

klachten.  

 

 

 

Lezing 4: Ontwikkelingen in schadevergoeding bij beroepsziekten 

Dr Wim Eshuis, De Burcht (wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging) 

 

Wim Eshuis is gepromoveerd op het vraagstuk van schadevergoeding bij beroepsziekten 

als RSI. In deze presentatie gaat hij in op de laatste ontwikkelingen, zoals: de gewenste 

vereenvoudiging van het verhalen van letselschade door werknemers, en de ontwikkeling 

van een onafhankelijk instituut om schade door een arbeidsongeval of beroepsziekte vast 

te stellen. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen ook gevolgen hebben voor (financiering 

van) preventie, re-integratie, diagnostiek en erkenning van RSI-ers. 

 



 

 

Workshop 1: Partnermassage en ontspanningstechnieken 

Gideon de Haan, MSR (Master Stressmanagement en Reïntegratie)  

 

Gideon de Haan is fysiotherapeut, coach en deskundige op het gebeid van stress en al 

vele jaren betrokken bij de RSI Vereniging als lid van de Adviesraad. Hij heeft veel 

mensen met RSI-klachten begeleid. Tegenwoordig richt hij zich op coaching, training en 

stressmanagement voor bedrijven en particulieren.  

 

Heb je een bereidwillige partner? Breng deze mee naar de workshop partnermassage. Je 

maakt kennis met enkele goed uitvoerbare ontspanningsoefeningen, krijgt uitleg over 

stress en RSI , en je leert enkele snelle, makkelijke en door de kleren heen uitvoerbare 

triggerpoint massagetechnieken die je zelf en met behulp van je partner kunt uitvoeren. 

 

 

 

Workshop 2: ‘Een praktische workshop over de interventie ’GRIP op KANS’  

Drs Nathan Hutting, , fysiotherapeut, manueeltherapeut, onderzoeker Lectoraat 

Arbeid & Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en  

Dr. Sarah Detaille, onderzoeker/hoofddocent, HAN Sport en Bewegen, Lectoraat 

Arbeid & Gezondheid. 

 

‘GRIP op KANS’ is een zelfmanagement programma voor werknemers met aspecifieke 

KANS. Het doel van ‘GRIP op KANS’ is om werknemers beter toe te rusten om met hun 

klachten om te gaan en de klachten beheersbaar te maken en op termijn te 

verminderen. In deze workshop wordt, aan de hand van voorbeelden uit de cursus, 

toegelicht welke methodieken helpen om actief met de klachten om te gaan. Daarnaast 

wordt ingegaan op de ontwikkeling van ‘GRIP op KANS’ en de opzet van het onderzoek  

naar de effectiviteit van ‘GRIP op KANS’.  

 

 

 

Workshop 3: Coaching 

Joke Huisman 

 

In deze workshop maak je nader kennis met coaching en ervaar je wat dit kan 

betekenen voor je vragen op het gebied van werk en chronische klachten. Joke Huisman 

volgt een opleidings- en certificeringsprogramma voor ervaringsdeskundige coaches bij 

CCZW. Joke is een ervaren counselor en trainer en heeft naast RSI ook ervaring met 

topsport en het werken in een ontwikkelingsland.  

 

 

 

Workshop 4: Productdemonstraties  

Godie Vierbergen, Cedere BV, Spraakherkenning nu! 

 

In deze demonstratie is te zien dat je volledig met de stem kan werken bij het bedienen 

van de computer. Spraakherkenning is niet ontwikkeld voor mensen met RSI maar voor 

professionals die sneller willen werken. Waarom deze tool niet gebruiken om je eigen 

werkprocessen te verbeteren, betere kwaliteit te leveren, sneller en accurater te zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

 


