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TOELICHTING 

• Neuroloog in Meander Medisch Centrum Amersfoort 

• Lid Werkgroep Pijn NVN 

• Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijncentra (NVHC) 

• Bestuurslid Migrainefonds / Hoofdpijnnet 

• Lid migrainecoalitie in campagne “Maak van migraine een Hoofdzaak”  

• Landelijk- en in NVN én Meander actief bij “(ont)regel de Zorg” 

•  Lid adviesraad patiëntenvereniging Restless Legs Syndrome  

• 2003-2015: deelname adviesraden Parkinson medicatie bij meerdere   
farmaceutische bedrijven 

• 2018: Deelname adviesraden Novartis en Teva inzake CGRP antagonisten 

 



“KANS” ? 

• Betere benaming dan “RSI”!  

• Neutrale term voor klachten van 
bewegingsapparaat waaraan geen acuut trauma 
of systemische aandoening ten grondslag ligt. 

• Onderscheid specifieke- en aspecifieke KANS.  



Specifieke KANS 
• Nek-regio: 

– Cervicaal Radiculair Syndroom 
– Cervicale Facetgewricht Pijn 

• Schouder-regio (inclusief bovenarm) 
– Bicepspees tendinose 
– Rotator cuff syndroom, tendinosen en bursitiden 
– Rotator Cuff scheur 
– Frozen Shoulder 
– Labrum Glenoidale scheur 
– Schouder Instabiliteit 
– Suprascapulaire Compressie 
– Neuralgische Amyotrofie 

• Elleboog-regio (inclusief onderarm) 
– Bursitis Olecrani 
– Epicondylitis Lateralis Cubiti 
– Elleboog Instabiliteit 
– Elleboog Osteochondritis dissecans 
– Cubitaal tunnelsyndroom 
– Compressie Syndromen van de N. Ulnaris 
– Radiaal Tunnel Syndroom 
– Compressie Syndromen van de N. Radialis 
– Compressie Syndromen van de N. Medianus 

 

• Pols-Hand-regio 

– Morbus De Quervain 

– Tendinopathieën vinger- en pols-extensoren 

– Tendinopathieën vinger- en pols-flexoren 

– Carpaal Tunnel Syndroom 

– Guyon kanaal Syndroom 

– Hand-Arm-Vibratie Syndroom 

– Pols Instabiliteit 

– Avasculaire Botnecrose van een Handwortelbeentje 

– Morbus Dupuytren (was Ziekte van Dupuytren) 

– Triggerfinger 

– Artrose van één of meer handgewrichten in één 
hand 

• Algemeen 

– Lokale Monarticulaire Artritis  

– Lokale Monarticulaire Artrose  

– Tumoren uitgaande van weke delen  

– Tumoren uitgaande van botstructuren  

– Aangeboren afwijkingen 



2012 



Uit de richtlijn: 
• Aspecifieke kans is: “Niet-traumatische, aan werk of 

activiteiten gerelateerde pijn, stijfheid tintelingen 
en/of dove gevoelens, ter hoogte van nek, schouder, 
bovenrug en/of armen en handen, waarbij specifieke 
KANS, is uitgesloten”.  

• “Klachten, aanvankelijk vaak wél gerelateerd aan een 
oorzakelijke activiteit, zijn >2 weken aanwezig”.  

• “Kunnen ook optreden bij andere activiteiten én de 
hele dag aanwezig blijven zonder verdere relatie met 
een oorzakelijke activiteit”.  

 



Niet “sexy” 

 

 



Omdat: 

• Multifactorieel! 

• Complex! 

• Valt onder geen enkel  

    vakgebied! 

• Valt onder vele vakgebieden! 

• Leidt niet alleen bij patiënten tot frustraties! 

• Leidt tot “vacante verantwoordelijkheid”! 

 



Aspecifieke KANS in cijfers 
• ± 35% werkende bevolking per jaar, waarvan ± 30% de 

huisarts bezoekt… 
• ± 77% nek en schouder(s) 
• ± 25% elleboog en arm 
• ± 19% pols en hand 
• 19% heeft ziekteverzuim van wie 39% > 4 weken in 2 

jaar. 
• 10% heeft “chronisch ziekteverzuim”  
• In totaal > ± 10% van alle verzuim in Nederland!!!  
• Weinig economische evaluaties. 
 





Risico’s op aspecifieke KANS 
• Nemen toe met het aantal uren muisgebruik per dag.  
• Moeilijke werktaken en een afwijkende hoofd- en 

lichaamshouding verhogen het risico verder (Niveau 2). 
• Worden verhoogd door repeterende arbeid, zwaar- en frequent 

tillen tot of boven schouderhoogte én > 1 uur dagelijkse 
blootstelling aan vibraties (Niveau 3) 

• Worden verhoogd door geringe arbeidsbevrediging, hoge 
werkeisen en een sterke beleving van werkstress (Niveau 2/3). 

• Worden ook verhoogd door niet-werkgebonden stress, angst en 
de aanwezigheid van sommige persoonlijkheidskenmerken 
(Niveau 2/3). 

• Regelmatig sporten verlaagt risico’s en ook dat op (langdurig) 
ziekteverzuim (Niveau 3).   
 



Prognostische factoren 

• Somatisatie, angst, weinig sociale steun en beslissingsbevoegdheid 
voorspellen een ongunstig beloop. (niveau 2) 

• Werken onder hoge tijdsdruk, vrouwelijk geslacht, lager opleidingsniveau, 
hogere leeftijd, geringere fitheid en pijncatastroferende gedachten, 
verslechteren de prognose. (niveau 2) 

• Aard en duur van computerwerk en ergonomische 
werkplekomstandigheden lijken géén belangrijke betekenis hebben voor 
de prognose. (niveau 2) 

• >90 dagen klachten, meerdere regio’s, inslaapproblemen en langdurig 
computergebruik in de vrije tijd voorspellen verminderde productiviteit. 
(Niveau 3) 

• Veel rotatie en extensie van de nek en hoge werkeisen zijn van invloed op 
het beloop van nek- en schouderklachten. (Niveau 3) 



Wat kun je zelf doen? 
• Neem de aard en complexiteit serieus! 
• Blijf positief! (na 6-12 weken weg?) 
• Blijf bewegen en ga juist sporten  
    (pijn is geen alarmsignaal meer!) 
• Stel grenzen en verdeel werk meer. 
• Zorg goed voor uzelf! 
• Ga bij alarmsymptomen of ziekteverzuim na 2 weken naar 

de huisarts (én bedrijfs- of verzekeringsarts) 
• Meestal is het beter het werk aan te passen dan te staken. 
• > 3 maanden klachten, vraag dan actief om een 

multidisciplinaire behandeling bij uw behandelaar(s). 



Behandelingen 
• Oefentherapie is effectiever voor pijnvermindering en verbetering van het 

functioneren dan geen behandeling of placebohandeling. (Niveau 1) 
• Geen verschillen effect tussen verschillende vormen van oefentherapie. 

(Niveau 2) 
• Massage is minder effectief dan oefentherapie. (Niveau 2) 
• Mechanische tractie heeft geen effect. (Niveau 1) 
• Ultrageluidtherapie heeft geen toegevoegde waarde. (Niveau 1) 
• TENS geeft een positief effect op pijn direct na FT maar niet als co-

interventie én heeft geen grotere effecten dan ultrageluid en manuele 
therapie. (Niveau 2).  

• Manuele Therapie in combinatie met oefentherapie is op de korte termijn 
effectiever dan alleen oefentherapie of behandeling door de huisarts. 
(Niveau 2) 

• Manuele Therapie is niet effectiever dan mobilisatie, spierverslappers, 
massages en gecombineerde behandelingen en rekoefeningen. (Niveau 2/3) 
 
 
 
 
 
 



Werk gerelateerde  
interventies 

• Optimaliseer de werkplek ergonomisch. (Niveau 2) 
• Neem rustpauzes tijdens computerwerk (Niveau 2)  
• Joy-stick- of optische muis, split toetsenbord en tafels en stoelen 

met armondersteuning zijn effectief. (Niveau 3) 
• Vroege ergonomische interventie is effectief in het voorkomen en 

herstellen van productiviteitsverlies en ziekteverzuim. (Niveau 3) 
• Werkstijl (gedrag) interventie is effectief in het verminderen van 

pijn in de nek/schouderregio, maar niet in de arm/pols/hand 
regio. (Niveau 3) 

• Ontspanningstraining vermindert de spierspanning in de nek- en 
schouder regio. (Niveau 3)  

 



Werkhervatting 

• Bij hoge pijnintensiteit en continue pijn meer ziekteverzuim. (Niveau 3) 
• Hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, parttime (<20 uur) werken, ernst functionele 

beperkingen, ernst polsklachten, inadequaat ziekte- en herstelgedrag en minder 
tevredenheid zijn gerelateerd aan een langzame werkhervatting. (Niveau 3) 

• Oefentherapie en het adviseren andere werktijden heeft een gunstig effect op 
werkhervatting. (Niveau 3) 

• Repeterende werkzaamheden zijn een risicofactor voor ziekteverzuim. (Niveau 3) 
• Psychologische problemen en minder kwaliteit van leven voorspellen hoger 

ziekteverzuim. (Niveau 3)   
• In kaart brengen en adviseren over de werkbelasting, zowel fysiek als mentaal 

helpt bij stimuleren werkhervatting. (Niveau 3) 
• Werkbelasting (tijdelijk) verlagen door aanpassing van werktijden kan worden 

overwogen. (Niveau 3)  



Aanbevelingen (1) 

• De huisarts is het meest geschikte zorgcoördinator en kan bij 
verdenking op aspecifieke KANS en/of uitblijven van herstel 
doorverwijzen naar een ander echelon.  

• Indien de klachten verband houden met-, of gevolgen hebben voor het 
werk, wordt geadviseerd binnen 2 tot 6 weken, ook contact op te 
nemen met de bedrijfsarts.  

• Het geven van voorlichting bij aspecifieke KANS is belangrijk en moet 
eenduidig plaatsvinden én er dient daarin ook rekening te worden 
worden gehouden met etiologische en prognostische factoren.   

• Er dient daarom in een vroeg stadium een patiënten folder te worden 
meegegeven. 
 





Aanbevelingen (2) 

• Oefentherapie onder leiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar 
/Mensendieck als klachten langer dan 6 weken bestaan. 

• Welke vorm van oefentherapie de voorkeur geniet is op dit moment nog 
onduidelijk maar het advies is terughoudend te zijn met manuele therapie. 

• Ergotherapie kan worden overwogen bij problemen met betrekking tot 
ergonomie en repeterende taken.  

• Er is geen bewijs voor NSAIDs en spierverslappers en ook niet voor pijnpoli 
interventies.  

• Overweeg het inschakelen van een psycholoog als klachten > 6 weken 
aanhouden en herstel uitblijft en er herstel belemmerende psychische- en/of 
sociale factoren aanwezig lijken te zijn. 

• Multidisciplinaire behandeling kan overwogen worden wanneer onvoldoende 
verbetering is opgetreden ondanks beleid, gevoerd volgens de richtlijn.  



ER IS DUS NOG ERG VEEL 
ONDUIDELIJK EN VEEL 

TEGENSTRIJDIG! 



Aanbevelingen onderzoek 

• Hoe komen we tot internationale consensus over aspecifieke KANS? 
• Onderzoek naar meerwaarde van heldere en eenduidige communicatie 

tussen zorgverlener en patiënt, en tussen zorgverleners onderling. 
• Onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking tussen eerstelijn- 

en ARBOzorg. 
• Onderzoek naar “oefentherapie op maat” ten opzichte van een 

algemeen oefentherapie programma. 
• Onderzoek naar psychische- en sociale factoren die belemmerend 

kunnen zijn voor het herstel en naar hun interventies. 
• Onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor 

werkhervatting 
• Onderzoek naar het effect van multidisciplinaire behandeling. 



Het MDOP in Meander 





– Regie door en bij de patient! 

– Omarm complexiteit! 

– ÉÉN taal! 

– De juiste hulpvraag! 

– Openstaan voor de “psychologie van pijn”! 

– Bereidheid tijd, geld en energie te investeren! 

– Maatwerk! 

 

 

 

 





Netwerkgeneeskunde? 
 



???????????????????????????????? 

???????????????????????????????? 


