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15 anti-RSI-tips 

1. Negeer pijn niet  

Werk bij pijn niet door en aarzel niet om in een vroeg stadium een arts in te schakelen. 

2. Wissel je lichaamshouding af 

Wanneer je de hele dag aan het bureau zit, is de variatie in lichaamshouding gering. Zoek 

afwisseling in houding door bijvoorbeeld staand te telefoneren, te lezen of te overleggen met 

een collega. Neem een actieve zithouding aan en zet je stoel af en toe in de schommelstand. 

3. Vermijd heffen en ver reiken  

Voorkom het heffen van je arm en het ver reiken naar je toetsenbord of muis. Wanneer je 

bovenarmen in een loodlijn langs je lichaam hangen en je onderarmen een hoek van 

negentig graden maken, moeten deze hulpmiddelen zich direct onder je handen bevinden 

zonder dat je moet reiken of je onderarm moet heffen. Schuif je bureau zo ver mogelijk aan. 

Overweeg het gebruik van een toetsenbordverlager.  

4. Geef je onderarmen ondersteuning  

Laat je armen op je schoot, op de armenleggers of op je werkblad rusten wanneer je even 

pauzeert. Wanneer je een lang telefoongesprek moet voeren, kun je je arm met de 

telefoonhoorn ontlasten door aan het werkblad aan te schuiven en je elleboog op het 

werkblad te laten rusten. Je ontspant zo de spieren in de nek- en schouderregio. 

5. Beperk het gebruik van de muis 

Overmatig gebruik van de muis kan leiden tot overbelasting van pezen en gewrichten in de 

hand, pols en onderarm. Om eenzijdige belasting te voorkomen, kun je de muis afwisselend 

met je linker- en rechterhand bedienen. 

6. Houd je polsen recht 

Houd je handen tijdens het typen en bedienen van de muis zodanig dat de as van de 

onderarm in de lengterichting doorloopt tot in de middelvinger.  

7. Rek je armspieren.  

Spierrekkingen zorgen voor een betere doorbloeding en ontspanning van de spieren. Vermijd 

ondersteuning van je polsen.  
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Steun nooit op je polsen op het werkblad of een polssteun als je typt of met de muis werkt. 

Het gewicht van je hele arm wordt dan niet volledig ondersteund en bovendien wordt het 

gewicht van de arm geconcentreerd op het kwetsbare polsgebied waarin veel zenuwen 

lopen. Tijdens het typen ontstaat dan onder (grote) druk wrijving in de pezen en de 

peesscheden van je vingers. Dit kan leiden tot beknelling van zenuwen, ontstekingen en 

tintelingen. 

8. Denk aan je typetechniek.  

Gebruik een lichte toetsaanslag bij het typen. Een te krachtige aanslag belast de 

vingerspieren onnodig. Als je even niet typt, kun je je armen langs je lichaam of op je schoot 

voor het toetsenbord laten rusten. Het ‘in de aanslag’ houden van je handen boven het 

toetsenbord of de muis vergt langdurige spierspanningen die tot slechte doorbloeding en pijn 

kunnen leiden. Houd verder je nagels kort: lange nagels veroorzaken een slechte 

typetechniek. 

9. Gebruik het numerieke toetsenbord goed 

Bij het gebruik van het numerieke gedeelte van het toetsenbord voor cijferinvoer wordt vaak 

teveel spierkracht gebruikt. Probeer het werktempo en de gebruikte kracht te verminderen, 

wissel de werkzaamheden af en neem elk halfuur circa vijf minuten pauze. 

10. Houd je hoofd recht. 

Houd je hoofd recht als je naar het beeldscherm kijkt. Dit voorkomt een onnodige belasting 

van de nekspieren. 

11. Gun je ogen rust.  

Bij beeldschermwerk zijn je ogen lange tijd op één vast afstand scherpgesteld, waardoor de 

oogspieren te weinig worden gebruikt. Laat je blik daarom regelmatig even van het 

beeldscherm wegdwalen en kijk bijvoorbeeld uit het raam (in de verte kijken/staren 

ontspant). Wanneer er een raam achter je beeldscherm is, kan fel tegenlicht ertoe leiden dat 

je pupillen meer worden vernauwd dan de lichtsterkte van het beeldscherm nodig maakt. 

Door deze tegenstrijdige signalen raken je ogen vermoeid. Sluit af en toe je ogen en haal 

diep adem. Speciale oogoefeningen kunnen de oogspieren verder helpen ontspannen. Je 

ogen kunnen ook onnodig worden belast wanneer de luchtvochtigheid in je werkkamer te 

laag is. Dit kun je grotendeels oplossen met bijvoorbeeld waterverdampers en planten. 
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12. Gebruik je leesbril goed.  

Vermijd een achterwaartse buiging van het hoofd bij het gebruik van het leesgedeelte van je 

leesbril of varifocusbril om op het scherm te kijken. Dit kan leiden tot langdurige 

spierspanning in de nek. 

13. Houd je spiermassa op peil.  

Meer spiermassa stelt je in staat om meer met je spieren te doen en kan bescherming 

bieden tegen RSI. Je kunt meer spiermassa opbouwen door krachttraining. Doe echter geen 

krachttraining wanneer je pijn hebt of recent hebt gehad. 

14. Roken. 

Roken kan een factor zijn die aan RSI bijdraagt. Door een rookverbod op de werkvloer kun 

je deze risicofactor van de werkplek verbannen. 


