
Patiënten nog steeds niet serieus genomen

Klachten over repeterende bewegingen
zitten niet tussen de oren
Suzanne Torenvliet Lopende-bandmedewerkers, kappers, musici en

beeldschermwerkers vormen een deel van de ongeveer twee
miljoen werknemers, die nsr (Repetitive Strain lnjuries)
kunnen krijgen. nst is een verzamelterm voor klachten aan
het bewegingsapparaat door repeterend werk. Op een
landelijke nst-informatiemiddag van de Dienstenbond rruv
was de opkomst groot. De verhalen waren hetzelfde.

Door onder grote tijdsdruk een lange
tijd dezelfde handeling te verrich-
ten, raken spiergroepen in schou-
ders, armen, handen en vingers
overbelast. nst (Repetitive Strain
Injuries) kan het gevolg zijn.
Uit een onderzoek van het Neder-
lands Instituut voor Arbeidsomstan-
digheden blijkt dat ruimTTo van de
gevallen die een huisarts op zijn
spreekuur ziet te maken heeft met
klachten aan de bovenste ledema-
ten. Daarnaast blijkt uit periodiek
onderzoek van de bedrijfsgezond-
heidsdiensten dat ongeveet 20Va van
de werknemers deze klachten heeft.
Volgens ergonoom Gjalt Huppes zijn
de belangrijkste oorzaken van RSr

steeds dezelfde beweging maken,
kracht zetten, hoge werkdruk, wei-
nig afwisseling en een slechte werk-
houding. Huppes presenteerde tij-
dens de nsr-informatiemiddag twee
vragenlijsten om risicovolle werksi-
tuaties te kunnen opsporen: één
checklist voor leken en één voor des-
kundigen. Eén van de vragen is bij-
voorbeeld: 'moet de werknemer re-
gelmatig zijn handen boven de
schouders tillen?'Is het antwoord
Ja', dan heeft dat werk een verhoogd
risico.
Tijdens de presentatie komen er ad-
viezen uit het publiek. 'Kunnen de
bezoekers van een bibliotheek niet
zelf hun boeken scannen?" J azeker,
ik verwacht zelfs dat in de toekomst
de boodschappen door de klant zelf
zullen worden gescand', zegt Hup-
pes.

Houding
Marion van Eijsden-Besseling, reva-
lidatiearts bij het Academisch Zie-
kenhuis Rijksuniversiteit Limburg,
vindi bij het voorkomen van RSr een
goede werkhouding van essentieel
belang. De slachtoffers pleiten voor
het verspreiden van informatie on-
der bedrijfsartsen, huisartsen en fy-
siotherapeuten. Van Eijsden houdt
tijdens bijeenkomsten van vakgeno-

ten al presentaties over RSI. 'Mensen
nemen vaak een slechte houding
aan. Kijk maar naar een violist. Die
staat in een heeÌ onnatuurlijke hou-
ding. Beroepsmusici staan al gauw
gemiddeld zes tot acht uur per dag
in de "verkeerde" houding. De kans
op spier- en gewrichtsproblemen
neemt daardoor enorm toe', aldus
Van Eijsden. 'Maar ook het gezichts-
vermogen is van belang. Beeld-
schermwerkers die slecht zien, gaan
meer naar voren hangen. Om klach-
ten te voorkomen is het dus heel be-
langrijk dat mensen in de goede
houding werken. Werkgevers zou-
den daar meer op moeten letten.'Fy-
siotherapeute en ergonoom Marjo-
lein Brüning pakt de werkplek en de
hele werkhouding aan. Dat bleek
voor saxofonisl Marc Mommaas een
uitkomst. 'Ik ben er niet vanaf;
maar door mezelf te dwingen in de

Een goede werhouding is essentieel
bij het voorkomen van Bst

Foto: Chris Pennarts.

goede houding te zitten en mijn
werk goed te organiseren, kan ik de
pijn enorm verlichten.'

lnfo-middag
Op de eerste nsr-informatiemiddag
zijn slachtoffers, leden van onderne-
mingsraden, een fysiotherapeut, een
verzekeringsgeneeskundige en een
ergonoom bij elkaar om te praten
over nsI-klachten en het voorkomen
ervan. De ervaringen van de slacht-
offers blijken allemaal op hetzelfde
neer te komen: Elk slachtoffer is te-
gen dezelfde muur- van onbegrip
aangelopen. De meeste huis- en be-
drijfsartsen willen er niet aan. Vol-
gens hen zithet tussen de oren. De
soms vreselijke pijn is het gevolg
van een moeilijke jeugd, zeggen ze.
Nu, een onderzoek en een aantal ar-
tikelen verder, weten de patiënten
wel beter.
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'Werkzaamheden:

- bewegingen sterkrepeterend
- weinig regelmogelijkheden van het welktempo
- Jaagsystemen"

Eén van de sprekers op de nsI-mid-
dag is Jozefren de Bruijn (47). Ze
werkte vierenhalfuur per dag als
administratief medewerkster bij een
aluminiumverwerkingsbe &1jf . Ze
tikte onder grote tijdsdruk constant
nummertjes in. Binnen drie jaar be-
gonnen de klachten, pijn in haar on-
derarm. De pijn straalde door naar
haar hand, schouders en nek. 'Het
werd steeds erger. Het gevoel is te
vergelijken met een voetballer die
wil uithalen, kracht zet en op dat
moment een trap krijgt tegen zijn
gespannen kuitspier', illustreert Jo-
zeflren de Bruijn. Bezoe$es aan de
huisarts en de fysiotherapeut lever-
den niets op.'Ik werd totaal niet se-
rieus genomen. De huisarts behan-
delde me alsof ik gek was. Volgens
hem was het allemaal psychisch. Er
viel dan ook een last van mijn
schouders toen ik een artikel over
nSI tegenkwam.'
Andere slachtoffers herkennen dit
verhaal. Een on-lid vindt het be-
langrijk bij de middag aanwezig te
zijn om haar achterban en werkge-
ver te informeren over de risico's die
de werknemers lopen. Een caissière
heeft na een aantaÌ weken Ziekte-
wet een afwisselende functie in de
supermarkt gekregen. Geen uren
meer achter de kassa en daardoor
minder klachten.

Opluchting
Ondanks de pijn is er bij de bezoe-
kers sprake van opluchting. Ieder-
een vindt op deze middag gehoor.
Niemand zegt dat het psychisch is.
Helaas moeten de aanwezige des-
kundigen op heel wat vragen het
antwoord schuldig blijven. Verzeke-
ringsgeneeskundige J.H. Wijers zegt
zict' te schamen voor de uitspraken
van zijn collega's. 'Het is wel heel
gemakkelijk om te zeggen "het zit
tussen de oren, u heeft zeker een
slechte jeugd gehad." Ik vind dat
een hele slechte zaak. Die houding
moet anders.'
Jan Warning, medewerker van de
¡'m¡ Dienstenbond en initiatiefnemer
van de informatiemiddag, vindt het
een geslaagde bijeenkomst. 'De mid-
dag was bedoeld om mensen een
steuntje in de rug te geven en ik ge-
loofdat dat goed gelukt is. Voor
sommigen is nu pas echt duidelijk
geworden wat nsI precies inhoudt.
Bovendien is er een patiëntenvereni-
ging in oprichting.'

Arbo

Milieucoördinator
De basiscursus Milieucoördinator is
bedoeÌd voor werknemers die een
coördinerende, adviserende en on-
dersteunende taak op het gebied
van milieu en/of arbeidsomstandig-
heden binnen het bedrijfofde orga-
nisatie vervullen. Dit kunnen staf-
functionarissen zijn maar ook lei-
dinggevenden of functionarissen op
bedrijfstakniveau. De deelnemers
zTjnwerkzaam op naeo-niveau of
uno-plus. Het uitgangspunt in deze
vijfdaagse cursus vormt het opzet-
ten van systematische mìlieuzorg.
In de eerste drie cursusdagen wordt
nader ingegaan op: de wet Milieube-
heer en de raakvlakken met de Ar-
bowet; opzet van een milieuzorgsys-
teem; samenhang van de elementen
binnen een miÌieuzorgsysteem; rol
en positie van de miÌieucoördinator
hierin; herkennen, inventariseren,
beheersen en evalueren van milieur-
isico's. Deze dagen worden afgeslo-
ten met een praktijkopdracht. In de
laatste twee dagen van deze cursus
worden een aantal inhoudeÌijke the-
ma's en de praktijkopdracht behan-
deld. Na afloop van de cursus heb-
ben de deelnemers inzicht in: het be-
lang van een goede milieuzorg voor
de algemene bedrijfsvoering; de rol
en de positie van de milieucoördina-
tor binnen de totale organisatie van
de milieuzorg; de uitgangspunten
van de wet Milieubeheer; het her-
kennen, inventariseren, beheersen
en evalueren van milieurisico's ; de
systematische aanpak van de mi-
lieuzorg; het begeleiden van maatre-
gelen die tot oplossingen moeten Ìei-
den; de mogelijkheden die een goede
afstemming van milieuzorg met ar-
bozorg biedt; het belang van de com-
ponent arbeidsomstandigheden in
een goede aanpak van het arbeids-
milieu. De cursus wordt gehouden
op 13 en l4tnaart,6 en 7 april en 8
mei 1995 in het cursus- en praktijk-
centrum van het nla in Amsterdam.

Inf.: Nederlands Instituut uoor Ar-
b eids om standig heden N IA, P o stbus
75665, 1070 AR Amsterdam. Tel.
020 - 549 8440. Fax 020 - 64623 1 0.

Houding: GEREGELD:
- >30 cmreiken
- handenbovenScentimete¡bovenellebooghoogte
- handen naasVachterlichaam
- elleboog optillen
- pols gebogen
- onderarm gedraaid
- vingers slechte houdingen
- nek voor- ofachter gebogen
- bovenlichaamvoorovergebogen

Kracht: GEREGELD:
- krachtsinspanningen
- slaan-, stomp-, ruk-, of gooi- bewegingen

Frequentie en duur:
- weinig mogelijkheden om het werk te doorbreken
- dag-in, dag-uit
- >4 uur per dag
- >6 uur per dag
- geregeld snelheidspieken

Last-/omgeving: GEREGELD :

- druk op de huid
- koud
- inspannend turen
- werken met trillend gereedschap
- werken met handschoenen
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