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Beeldschermwerk?
Voorkom RSI!



‘RSI, dat krijg ik toch niet, 
dat krijgen anderen...’
Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken
op de computer werkt loopt het risico om RSI te krijgen.
Dat risico is groter dan u denkt; onderzoek laat zien dat
ruim 40% van de beroepsbevolking RSI-achtige klachten
heeft. RSI is een hele vervelende, moeilijk te behandelen
en invaliderende aandoening, die je maar beter kunt
voorkomen. Deze informatiefolder is bedoeld om u
daarbij te helpen.
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Wat is RSI en hoe ontstaat het?
RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Dat is de verzamelnaam voor klachten aan nek,
schouders, armen, polsen en handen, die kunnen ontstaan als gevolg van het langdurig
werken in dezelfde houding en/of door het uitvoeren van repeterende bewegingen. 
RSI komt veel voor bij mensen die regelmatig op de computer werken en heeft altijd te
maken met overbelasting. De klachten kunnen variëren van pijn in de nek, tintelingen of
een doof gevoel in de vingers, stijve armen, tot zelfs uitvalverschijnselen. 

Een duidelijke oorzaak voor het ontstaan van RSI valt niet aan te wijzen, maar het gaat
altijd om een combinatie van factoren die te maken hebben met belasting en
belastbaarheid. Bij werken op de computer, ook wel beeldschermwerk genoemd, worden
‘repeterende’ bewegingen gemaakt met vingers, polsen en ellebogen, terwijl de schouders
en rug steeds in dezelfde houding blijven. Door lange tijd achter elkaar dezelfde
bewegingen te maken of dezelfde houding aan te nemen kunnen spieren en pezen
overbelast raken en kunnen pijnklachten en invaliderende aandoeningen ontstaan. 

RSI risicofactoren
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het veroorzaken van RSI zoals:
• een verkeerd ingestelde werkplek (bijvoorbeeld de hoogte van de stoel en het bureau); 
• kou en tocht, slechte verlichting of storend geluid;
• een verkeerde houding aannemen tijdens het werken met een beeldscherm; 
• te lang in dezelfde houding en te lang aaneengesloten achter de computer zitten; 
• veel werken met de muis (is een grote risicofactor!);
• te lange werktijden en te weinig pauzes nemen, dus te weinig hersteltijd; 
• psychisch belastende situaties (bijvoorbeeld te veel werk, te moeilijk werk of te weinig

sociale ondersteuning). 

De gevolgen van RSI
Wie geen aandacht schenkt aan beginnende RSI loopt het risico dat de klachten steeds
erger worden en tenslotte leiden tot een behoorlijke invaliditeit. Omdat herstel in een
vergevorderd stadium vaak lang duurt en behandeling soms weinig effect heeft is het
noodzakelijk om bij de eerste signalen direct maatregelen te treffen. 
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Hoe herkent u RSI?
RSI is vaak een sluipende aandoening. Er zijn aanvankelijk vaak lichte signalen dat er iets
mis is en de kans is groot dat u niet in de gaten hebt dat er iets ernstigs aan de hand is. 
Maar het kan ook zo zijn dat de klachten ineens in alle hevigheid toeslaan. We kunnen
globaal drie verschillende stadia van RSI onderscheiden. 

Stadium 1

De eerste signalen van 
RSI kunnen zijn: tintelende,
gevoelige en vermoeide
handen, polsen, armen, nek
of schouders of kramp-
verschijnselen in dit gebied.
De klachten treden op
tijdens of vlak na het werk
en verdwijnen vaak ‘s
avonds of in het weekend
weer. Wanneer u dit merkt,
onderneem dan actie! 
De klachten gaan niet vanzelf
over. Neem in dit stadium
contact op met uw leiding-
gevende en bespreek welke
maatregelen er getroffen
kunnen worden. Wanneer u
direct de juiste maatregelen
treft verdwijnen de klachten
vaak volledig.

Stadium 2

Er is geen duidelijke relatie
met bepaalde taken, de pijn
treedt op bij van alles. 
Dat kan variëren tussen een
tintelend gevoel in de vingers
tot brandende pijn. Soms is
er sprake van krachtverlies.
Nek, schouders, armen
polsen en/of handen zijn
overgevoelig of juist 
gevoelloos. De klachten 
zijn voortdurend aanwezig
en verdwijnen niet meer
door een normale avond- of
weekendrust. Wanneer u in
dit stadium geen maatregelen
treft is er kans op blijvende
schade. Bespreek uw klachten
met uw leidinggevende en
neem zonodig contact op
met de bedrijfsarts.

Stadium 3

Er is sprake van een
aanhoudende sterke pijn die
niet meer verdwijnt. Werken
is moeilijk of onmogelijk
geworden, zeker computer-
werk. Bijna altijd is er sprake
van krachtverlies in armen
en handen. Het oppakken
van een kopje is al pijnlijk of
niet meer mogelijk.
Therapeutisch ingrijpen is
nu meestal noodzakelijk.
Raadpleeg in ieder geval de
bedrijfsarts.



Voorkomen is beter dan genezen!
RSI is vaak te voorkomen door goed naar uw lichaam te luisteren en de volgende
gedragsvoorschriften in acht te nemen:

1. Neem RSI serieus als ernstige aandoening
Neem de kans op RSI serieus en besteed aandacht aan preventie. De maatregelen die u
kunt treffen kosten niet veel tijd en moeite en verkleinen de kans dat u RSI krijgt enorm.

2. Let op de signalen van u lichaam
RSI is een sluipende ziekte, waardoor u vaak niet meteen in de gaten hebt dat er iets mis is.
Let dus goed op de signalen van uw lichaam die kunnen wijzen op een beginnende RSI.
Juist in het eerste stadium is de kans op volledig herstel groot.

3. Zorg – ook thuis! – voor een goede werkplekinrichting
• Wanneer u meer dan 2 uur per dag met de computer werkt is een stoel met

armleuningen noodzakelijk. 

• Stel uw bureau en uw stoel op de voor u 
juiste hoogte in. Hiervoor bestaan richt-
lijnen (zie tekening). Gebruik eventueel een 
voetenbank. Zorg dat uw armen bij het 
beeldschermwerk ondersteund worden 
door de armleuningen.

• Zorg ervoor dat het beeldscherm ten opzichte van uw ogen op de juiste hoogte staat
(zie tekening), dat er geen licht van het raam op valt en dat u voldoende vrije ruimte
rond de computer hebt. 

• Bij klachten kunnen pols- en muissteunen verlichting brengen. Ook het gebruik van een
ergonomische muis en/of toetsenbord kan soms zinvol zijn. Overleg hierover met uw
leidinggevende en/of uw personeelsfunctionaris.
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4. Neem voldoende pauzes 
Regelmatige onderbreking van de repeterende bewegingen geeft het lichaam de kans om 
te herstellen. Neem daarom zowel korte als iets langere pauzes om de kans op RSI te
minimaliseren.
• Haal na iedere 10 minuten beeldschermwerk uw armen zo’n 10 seconden van het

toetsenbord of de muis af en laat ze even bungelen. 
• Ga na een uur aaneengesloten werken op de computer minstens 10 minuten wat anders

doen of na twee uur minstens 15 minuten.
• Werk niet meer dan 6 uur per dag op de PC (dit is de maximale wettelijke

beeldschermwerktijd).
• Vindt u het moeilijk om uw computerwerkzaamheden op tijd te onderbreken? Er bestaat

anti RSI software die u hierbij helpt. 

5. Breng voldoende afwisseling aan in uw werk en werkhouding
Wissel computerwerk af met bijvoorbeeld telefoneren, lezen of kopiëren. Probeer zoveel
mogelijk het zitten, staan en lopen af te wisselen. Een goede gewoonte is om veel water te
drinken. Dat is niet alleen gezond, maar stimuleert bovendien de beweging doordat u vaker
naar het toilet moet en het daardoor het beeldschermwerk even onderbreekt.

6. Houdt uw werkdruk en stress onder controle
De kans op RSI neemt toe wanneer er sprake is van chronische (werk)stress. Voor mensen
die het moeilijk vinden om werkdruk en stress te hanteren bestaan er goede trainingen.
Wanneer u meent dat de werkdruk te hoog is of u hebt behoefte aan ondersteuning bij het
hanteren ervan, bespreek dit dan met uw leidinggevende of met uw personeelsfunctionaris.

7. Werk zo min mogelijk op een laptop
Het werken op een laptop verhoogt de kans om RSI te krijgen. Werk dus alleen op een
laptop als dit beslist niet anders kan en nooit meer dan 2 uur achter elkaar.

8. Leef gezond
Blijf in beweging - ook als u al klachten hebt - en houdt uw conditie op peil. Een goede
conditie vermindert de kans op RSI en kan een positief effect hebben op bestaande
klachten. 
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Actie ondernemen?
Voor verdere noodzakelijke acties, adviezen en vragen met betrekking tot beeldschermwerk
kunt u terecht bij:
• uw leidinggevende. Hij/zij is uw het eerste aanspreekpunt;
• uw personeelsfunctionaris. Wanneer u en uw leidinggevende er niet uitkomen of

aanvullende informatie nodig hebben kunt u terecht bij uw personeelsfunctionaris;
• de bedrijfsarts. U kunt een afspraak maken voor het arbeidgezondheidskundig

spreekuur, waarin de bedrijfsarts u adviezen kan geven om RSI te voorkomen of te
beperken. 

Tenslotte
Ook al geeft uw werkgever voorlichting over de risico’s van beeldschermwerk, stelt hij
hulpmiddelen ter beschikking en helpt hij u met het juist inrichten van uw werkplek, u bent
zelf degene die verantwoordelijk is om de gedragsvoorschriften en richtlijnen op te volgen. 

Meer informatie over RSI kunt u vinden via: 
• de website van de HvA, dienst P&O: http://intra.po.hva.nl/, RSI informatie;
• de website van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.szw.nl,

dossier RSI.
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Beeldschermwerk?
Zorg dat u gezond blijft!

Personeel en Organisatie
Stadhouderskade 55
1072 AB  Amsterdam
Telefoon 020 - 570 25 40
www.po.hva.nl
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