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RSI / Muisarm
Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor 
spieren gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, 
schouders en/of nek. Deze klachten worden veroorzaakt 
door repeterende bewegingen. Door deze bewegingen 
ontstaat een continue spierspanning die spier- en 
gewrichtskIachten veroorzaakt.

Wat zijn de symptomen
Het grote gevaar bij RSI schuilt in het sluipende verloop. Veel mensen 
letten er niet op of vinden het niet alarmerend dat ze soms een pijnlijke 
pols en/of koude vingers hebben.

Het ontwikkelen van RSI
Het ontwikkelen van RSI doorloopt globaal gezien in drie fasen:

Beginnende klachten 
Pijn en vermoeidheid aan vingers, handen, polsen, armen, schouders 
en/of nek. 
Deze klachten doen zich voor tijdens of na het werk: meestal aan het 
eind van de werkdag.
De vermoeidheid is plaatselijk, net als krampverschijnselen of een koud, 
dood gevoel aan bepaalde spieren. 
De pijn is tijdelijk en is wel voelbaar maar niet echt hinderlijk. 

Ernstige klachten 
De vermoeidheid uit fase 1 blijft voortduren en de pijn begint nu 
hinderlijk te worden.
Er begint krachtverlies op te treden. 
De arbeidsprestaties gaan daardoor omlaag. 
Ook andere klachten kunnen zich melden: irritatie, zwelling, tintelingen, 
slapheid of verlies van 
grijpvermogen, doof gevoel, soms zelfs al verbleking van de huidskleur. 

Zeer ernstige klachten 
De pijn blijft nu constant. 
De nachtrust wordt daardoor verstoord. 
De pijn is niet alleen merkbaar bij de repetitieve handelingen die de 
klachten in eerste instantie hadden opgeleverd,
maar ook bij andere lichaamsarbeid. 
Meestaltreden nu zwellingen op (op één plek, pols of onderarm, of op 
meer plekken), en de huidskleur en huidtemperatuur veranderen. 
Gewrichten kunnen gaan kraken.

 

Voordelen van Chiropractie 
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RSI ontstaat door langdurig in dezelfde 
houding te werken en daarbij continu 
dezelfde beweging te maken. Hierdoor 
ontstaat op den duur een te hoge belasting 
van gewrichten, pezen spieren en zenuwen. 
De spierdoorbloeding vermindert, waardoor 
de circulatie van voedings- en afvalstoffen 
stagneert en dat veroorzaakt pijnklachten. 
Pezen raken geïrriteerd en ontstoken, 
zenuwen raken beklemd. Op den duur 
wordt bewegen onmogelijk. 



De bekendste situatie waarin RSI ontstaat, is het langdurig achter de 
computer zitten, in een houding waardoor de nek- en schouderspieren 
voortdurend gespannen zijn. De spieren aldaar gaan zeer doen en ook de 
doorbloeding naar andere lichaamsdelen wordt slechter. Vooral in handen 
en vingers is juist behoefte aan een goede doorbloeding. Bij beeldscher-
mwerk worden deze zwaar belast door het typen en muizen. De term 
"muisarm" dekt  niet helemaal de lading. Iemand met RSI heeft vaak twee 
"muisarmen" met daarbij ook vaak "muisschouders" Het tikken op het 
toetsenbord kan net zo makkelijk klachten opleveren als het muizen. 
Tijdens de herhaalde bewegingen van het typen treedt een soort wrijving 
op tussen de spieren, pezen en botten, wat tussen pols en elleboog veel 
klachten kan veroorzaken. De stand van de polsen tijdens deze werkzaam-
heden is van groot belang. Zolang mensen langere tijd achter elkaar 
dezelfde handelingen moeten verrichten levert dat klachten op. Musici, 
slagers en postbodes behoren tot de risicogroep, net als kassapersoneel 
en lopendebandwerkers.

We hebben twee soorten spieren
Iedereen heeft twee soorten spieren: houdingsspieren en bewegings- 
spieren. De houdingsspieren zorgen voor de houding en zitten vooral rond 
de wervelkolom. Zij kenmerken zich door vaak lang een zelfde beweging te 
kunnen maken zonder zich te vermoeien. 

De bewegingsspieren functioneren net andersom; zij kunnen maar kort 
aangespannen werken en zijn snel vermoeid. Zij zitten ook verder van de 
wervelkolom verwijderd. De bewegingsspieren zijn afhankelijk van de 
houdingsspieren om optimaal te kunnen functioneren. Gaat men deze 
bewegingsspieren over-activeren, zoals bij RSI vaak het geval is, dan raken 
ze geïrriteerd en overbelast; deze groep spieren legt dus de basis voor 
een RSI-probleem. Bovendien beweegt men bij diverse beroepen de 
wervelkolom bijna niet of veel te weinig, waardoor de houdingsspieren 
"onderbelast" raken. Pezen en banden in de armen raken geïrriteerd en 
men klaagt soms over pijnlijke en gezwollen gewrichten. De nek en 
schouder gaan verstijven. Hierdoor ontstaan blokkades en bewegings- 
beperkingen in de nek, die opnieuw de armen kunnen irriteren en 
daarmee is de cirkel rond.

Mentale werkdruk 
Vroeger verrichten typistes probleemloos van negen tot vijf hun monotone 
werk. Toen de zaterdag nog een werkdag was, zelfs zes dagen in de week. 
Bovendien was het bedienen van de toetsen destijds aanzienlijk zwaarder 
dan bij de hedendaagse keyboards en ook lopendebandwerkers deden 
hun werk zonder klagen, terwijl van ergonomie nog niemand had gehoord. 

Risicofactoren
Behalve het repetitieve bewegen zoals typen 
en muizen, spelen de werkdruk en de arbeid-
somstandigheden ook een rol.  Staat je stoel 
op de goede hoogte? Zit je goed recht voor je 
computer? Dit zijn belangrijke dingen om naar 
te kijken. Probeer werkzaamheden en 
werkhouding zoveel mogelijk af te wisselen. 
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The best time to start chiropractic care is at birth,
the second best time is now.

Muisarm
  Repetitive Strain Injury (RSI)



De huidige klachten aan het bewegingsapparaat waren onbekend. Dat 
geeft al aan dat er meer dan alleen fysieke aspecten een rol spelen. Wat 
wél anders is dan vroeger, is de mentale werkdruk en daarmee de 
psychische belasting van werknemers. Bovendien staan we in ons huidige 
dagelijkse leven ook privé bijna continu aan psychosociale stressfactoren 
bloot. Soms ongewild, maar soms kiezen we zelf voor een druk bestaan. 
Zo is er geen rustmoment en daardoor onvoldoende herstelperiode met 
alle gevolgen die net genoemd zijn. RSI is dus een lichamelijke overbelast-
ing mede ontstaan door stress vanwege psychosociale factoren. Ook 
zouden werknemers in hun privé leven eens wat meer aan rust en 
ontspanning moeten doen.

Wat kunt u doen?
Heeft u het vermoeden dat u RSI -verschijnselen heeft, doordat u één of 
meerdere symptomen bij uzelf constateert, werk dan niet langer door met 
het idee dat de klachten wel weer zullen overgaan. Dit gebeurt niet vanzelf, 
vooral niet wanneer u de klachten voor langere tijd negeert. Vroeg of laat 
wordt de fase bereikt, waarin de klachten chronisch worden. Om er dan 
nog vanaf te komen, neemt doorgaans evenveel tijd in beslag als de tijd 
die nodig was om RSI te krijgen. 

Mogelijk is het een kwestie van maanden, maar het is niet ondenkbaar dat 
het kan oplopen tot een aantal jaren. Het is daarom beter om niet af te 
wachten, maar uw klachten tijdig te melden bij degenen, die verantwoor-
delijk zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden en de inrichting van 
uw werkplek. Overleg met hen hoe uw werkomstandigheden verbeterd 
kunnen worden. Denk erom dat alleen stoppen met werken je klachten 
niet vermindert.

De behandeling van RSI
Zoals u reeds uit bovenstaande hebt kunnen opmaken, is er bij RSI vaak 
sprake van een overbelasting. Het eerste advies luidt vaak ook de spieren 
tot rust te laten komen. In acute gevallen kan men een ijszak op de pijnlijke 
plek leggen, ijs heeft namelijk een dubbele werking: het vermindert de pijn 
en de inwendige zwelling rond het gewricht meent af. Een tip: de ijszak niet 
op de blote huid leggen, eerst een theedoek om de ijszak heen doen. 

De chiropractor zal onderzoeken waar de OORZAAK van uw klachten ligt, 
het is namelijk helemaal niet zeker, dat uw probleem zijn oorsprong alleen 
op de pijnlijke plaats vindt. De chiropractor zal kijken, of de gewrichten (de 
pols en elleboog) in het gebied of daarbuiten (schouder en nekwervel- 
kolom), geblokkeerd zijn. Al naar gelang zijn/haar bevindingen zal er 
worden behandeld. De blokkades worden dan opgeheven en daardoor 
wordt een situatie gecreëerd, waardoor het zenuwstelsel goed kan 
functioneren. 

Er wordt hierdoor voldaan aan de belangrijkste regel van de chiropractie 
nl. dat het zenuwstelsel zo optimaal mogelijk moet functioneren. Naast de 
behandeling kan uw chiropractor ook advies geven inzake werkhouding, 
aanpassingen etc.

Hoe kunt u RSI voorkomen?
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Wilt u meer weten over Chiropractie?

Op onze website chiropraxi.nl kunt u van 
alles lezen over wat chiropractie is, waarom 
het goed voor u is en kan helpen bij welke 
klachten.

Wij organiseren ook regelmatig een informatie- 
en inloopavond. Kijk voor de data eveneens 
op onze website.
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Zorg voor een goede werkplekinrichting 
Zorg voor een goede werkhouding 
Neem regelmatig (korte) pauzes
Varieer uw werkzaamheden 
Beweeg regelmatig; strek de spieren
Probeer stress te vermijden 
Werk niet langer dan 6 uur per dag aan een 
beeldscherm (incl. de uren thuis)
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