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Resultaat gebruik handondersteunende computermuis door patiënten met nek-schouderklachten
P.C . H e l d e r, C . J . S ni j d e rs , R .L . K r u l l aard s

Er wordt opgemerkt dat het algemeen bekend is
dat de computermuis, hoe uitmuntend deze ook is
voor wat betreft functionaliteit,1 leidt tot klachten
in nek, schouders, armen en handen, ook wel
genoemd cumulative upper extremity trauma disorders (CUETD).2-5
In een eerder onderzoek hebben wij de onnodige
spanning gemeten die het gevolg is van de noodzaak om de hand te strekken en de vingers onafgebroken boven de knoppen van de computermuis te
laten zweven. Dit leidt tot overmatig gebruik van
de extensoren om niet ongewenst te schakelen.6,7
Doel van het huidige onderzoek is vast te stellen of
het dagelijks gebruik van een aangepaste computermuis leidt tot minder klachten. Spanning in
handen mag in verband worden gebracht met
spanning in de diepliggende nekspieren. Deze stelling is gebaseerd op een afname van de rotatievrijheid van het hoofd (cervical range of motion,
CROM) zowel als van de bloedstroomsnelheid in
de arteria radialis, gemeten na 2 uur beeldschermwerk. CROM en bloedstroomsnelheid in de onderarm namen toe na ontspanningsoefeningen.
Om de spanningsgraad bij de patiënten aan het
begin van het veldonderzoek én na de proefperiode van 6 maanden te kunnen meten is een biomechanisch model gebruikt gebaseerd op onderzoeken van het Erasmus MC, het universitair medisch
centrum te Rotterdam.
Dit model toont aan dat krachtig grijpen en knijpen de oorzaak kan zijn van ernstige fysieke problemen zoals gedefinieerd onder de term CUETD.8
Daarnaast is door middel van proximale en perifere bloedstroomsnelheidsmetingen aangetoond
dat knijpen de spanning in de diepliggende nekspieren kan beïnvloeden hetgeen kan leiden tot
een vernauwing van de costoclaviculaire poort, de
ruimte tussen het sleutelbeen en de eerste rib (zie
figuur 1), en daardoor bloed- en lymfevaten zowel
als zenuwen kan afknellen.
Om de onnodige spanning aan te tonen hebben we
de gewone computermuis vergeleken met een aangepaste muis.6
We noemen de aangepaste computermuis Het
Paard omdat het als een zadel is voor de hand. Dit
concept laat de drie middelste vingers een gebogen
houding aannemen om de pezen te ontspannen.
Een belangrijk deel van deze vingers ligt in een
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S A M E N VAT T I N G

De computermuis speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van nek- en
schouderklachten. Aan de hand van een vragenlijst en diagnostische tests
is het gebruik van een aangepaste computermuis door patiënten geëvalueerd. In een voorgaand onderzoek is aangetoond dat het strekken van de
hand en het continue laten zweven van de vingers boven de knoppen
van de huidige computermuizen leidt tot ononderbroken overmatige
belasting van de extensoren.
Een populatie van dertig werknemers met meer of minder ernstige klachten in nek, schouders, armen en handen, waarvan 30% als gevolg daarvan niet fulltime werkte, heeft op vrijwillige basis gedurende 6 maanden
een aangepaste computermuis gebruikt.
Voorafgaand en na afloop van de onderzoeksperiode is met echoDoppler-meetapparatuur de bloedstroomsnelheid gemeten in de arteria
radialis. Reflexen bij elleboog en pols zijn gemeten en als referte ook
spanning in handen en activiteit van de diepliggende nekspieren. De
anamnese is vastgelegd.
Uit alle fysieke parameters blijkt na 6 maanden een statistisch significante verbetering.
De populatie beoordeelde vormgeving (84%) en gewicht (86%) van de
gebruikte aangepaste computermuis positief.
Er is aangetoond dat extra ondersteuning van de hand onnodige spierspanning als gevolg van het bedienen van een computermuis uitsluit
waardoor het algemeen welbevinden kan worden verbeterd.

min of meer verticale positie terwijl duim en pink
op een lager niveau aan weerszijde van de hand
worden ondersteund (zie figuur 2).
Doordat de hand en vingers ondersteund worden
kunnen de extensoren ontspannen.6
Om de knoppen die zich onder aan de voorzijde bij
de vingertoppen bevinden te bedienen volstaat het
de uiteinden van de vingers licht te buigen. Hiermee wordt de beweging van de pezen nagenoeg
overbodig. Doel van het huidige onderzoek is te
onderzoeken of het gebruik van de aangepaste
computermuis CUETD-patiënten ten goede komt.
M E T H O D E E N M AT E R I A A L
Methode

Een grote Nederlandse organisatie gaf toestemming om onder operationele omstandigheden
onderzoek uit te voeren. De werkgever heeft in
overleg met de arbocoördinator dertig patiënten
met meer of minder ernstige pijnklachten in het
gebied rond nek, schouders, armen en handen
geselecteerd en gevraagd deel te nemen. Het onder-

COMPUTERMUIS,
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werkdruk met vergelijkbare taken. Dit maakte het
mogelijk het veldonderzoek zo neutraal mogelijk
uit te voeren onder vergelijkbare omstandigheden.
Van deze vrijwilligers gaf 33% aan als gevolg van
deze klachten meer of minder vaak te verzuimen.
Bij aanvang van het veldonderzoek en na de periode van 6 maanden is de fysieke conditie van de
patiënten vastgesteld en zijn kenmerken van overmatige spanning in spieren van de nek, schouders
armen en handen gemeten. Tijdens de proefperiode had iedere patiënt de beschikking over eigen
biofeedbackgereedschap gelijk aan het gereedschap dat is gebruikt om aan het begin van het veldonderzoek de handspanning te meten.
Het Paard

Figuur 1. Costoclaviculaire poort, de opening tussen het
sleutelbeen en de eerste rib vernauwt door spanning in
de diepliggende nekspieren (scaleni). Dit kan leiden tot
afknelling van bloedvaten en zenuwen die naar de
armen lopen.
Bron: W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer, red. Sesam,
Atlas van de anatomie. Deel 2, Inwendige organen.
Baarn: Bosch & Keuning, 1992.
zoeksteam heeft geen invloed gehad op inclusie- of
exclusiecriteria.
Deze personen zijn allen toegewijde medewerkers
die werken in een rustige omgeving met beperkte
externe contacten en onder een vergelijkbare

| De huidige computermuis veroorzaakt continue onnodige spanning in
hand-, arm- en diepe nekspieren.
| Met een aangepaste muis kan dit worden voorkomen.
| In het beschreven veldonderzoek hebben 30 patiënten daar profijt van
gehad. Dit betrof een afname van klachten en vermindering van verzuim.
| De opgetreden verbeteringen werden aangetoond aan de hand van fysische metingen.
| Deze eerste veldstudie laat zien dat een computermuis die voorziet in
een goede ondersteuning van de hand, klachten voorkomt.
| Deze muis is Het Paard genoemd omdat hij functioneert als een zadel
voor de hand.
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Om de hand goed te laten passen op Het Paard zijn
de handen van alle deelnemers gemeten, dat wil
zeggen dat alle vingers en de duim zowel als de
lengte en breedte van de handpalm zijn gemeten.
Ter controle is de lengte van vingertop van middelvinger en ringvinger tot aan de pols gemeten.
Uit de resultaten van de metingen kon worden
vastgesteld dat voor het veldonderzoek kon worden volstaan met vier verschillende maten, zowel
links als rechts, om de juiste passing te verkrijgen.
Om een computermuis te bedienen waarvan het
gewicht verwaarloosbaar is, moet men zowel
flexor- als extensorspieren onnodig belasten.
Daarom is aan de verschillende maten van Het
Paard een verschillend gewicht gegeven rond een
groter uitgangsgewicht. Het uitgangsgewicht was
geschat op basis van ervaring met het gebruik van
computermuizen.
Enkele patiënten gebruikten een computermuis
met een standaard signaalgever – het rollende-balprincipe.
Vervanging door Het Paard dat optische elektronica gebruikt om het signaal te genereren vroeg aanpassing van de software settings van de personal
computer (pc). Daarnaast werd, vanuit ergonomisch oogpunt, een aantal gebruikers geadviseerd
meer ruimte op hun bureau te maken om vrij te
kunnen bewegen met Het Paard.
Biofeedbackgereedschap

Om handspanning te registreren is biofeedbackgereedschap gebruikt dat de druk (knijpkracht)
van de vingers registreert. Bij te hoge druk gaat
een rood lichtje branden dat de gebruiker aanzet
zijn of haar greep te ontspannen. Als het lichtje
niet gaat branden tijdens een schrijftaak zijn de
spieren van hand en vingers voldoende ontspannen. Het gereedschap geeft verschillende signalen
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Figuur 2. Belangrijke verbetering door het gebruik van de aangepaste computermuis genoemd Het Paard: de vingers rusten in een min of meer verticale positie, duim en pink worden op een lager niveau ondersteund.
al naar gelang de relatie tussen tijd en druk:
| lichte ofwel korte vingerdruk boven een bepaalde drempelwaarde wordt geregistreerd als
eerste graad van overmatige spanning;
| overmatige druk die wordt uitgeoefend gedurende een bepaalde vastgestelde tijd, wordt
geregistreerd als een hogere mate van spanning. In dat geval gaat het lichtsignaal over in
een aanhoudend knipperlicht hetgeen van toepassing is voor patiënten met bijzonder hoge
handspanning.

dit gebied te meten is de cervical range of
motion/rotatievrijheid van het hoofd (CROM)
gemeten. De nekrotatie kan gemeten worden met
de CROM (Performance Attainment Systems of
Roseville, Minn., USA). De CROM meet de cervicale bewegingsvrijheid van het hoofd voor wat
betreft flexie, extensie, laterale flexie en axiale rotatie links en rechts waarvoor aparte hoekmeters
gebruikt worden. Voor dit onderzoek is alleen de
axiale draaiing van de nek vastgesteld.
Neurologische druk

Het biofeedbackgereedschap (Tensor B.V.,
Leidschendam) dat is gebruikt, is ontworpen als
een gewone ballpoint uitgerust met een sensor en
een chip. De sensor is op een bepaald drukniveau
ingesteld. In de huls van de pen zit een sensor die
de druk tijdens het schrijven uitgeoefend door
duim en vinger registreert.

Met het oog op de belasting van de wervels als
gevolg van hoge spanning in de diepliggende nekspieren zowel als het afknellen van zenuwen als
gevolg van de genoemde vernauwing van de costoclaviculaire poort, zijn reflexen gemeten bij de
elleboog en de pols om mogelijke verandering van
de neurologische prikkeling vast te stellen (zie
figuur 3).

Bl o e d s t ro o ms n e l he i d

Als onderdeel van het onderzoek naar het effect
van de juiste ondersteuning van de hand tijdens
het gebruik van Het Paard is met ultrageluid de
bloedstroomsnelheid in de arteria radialis gemeten. Om de bloedstroomsnelheden te analyseren is
de ‘Versalab’ (Nicolet Vascular Versalab, serie nummer: SEC0106) gebruikt. Dit meetgereedschap is
gebaseerd op het echo-Doppler-principe. De
microfoon (8 MHz) werd in een hoek van 45° tegen
het huidoppervlak gehouden.
Om de interpretatie van de resultaten zo eenduidig
mogelijk te houden zijn alle metingen door dezelfde persoon uitgevoerd. Om onder zo gelijk mogelijke conditie te meten zaten alle deelnemers op
een gelijksoortige bureaustoel.
Het verschil in bloedstroomsnelheid voor en na
het schrijven met het biofeedbackgereedschap is
vastgelegd.
Ce rv i c a l Ra n g e o f M o t i o n

Om op een andere manier overmatige spanning in
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Figuur 3. Hoge spanning in de diepliggende nekspieren
geeft overmatige druk op de wervels en tilt de eerste rib
op.
Bron: W. Platzer. Sesam: Atlas van anatomie. Deel 1
Bewegingsapparaat. Baarn: Bosch & Keuning, 1993.
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Videofilm

De handen van patiënten met klachten of opmerkingen over de vorm en functionaliteit van Het
Paard zijn gefilmd om in detail afwijkingen ofwel
onbevredigende passing en/of vorm te kunnen
bestuderen. Alle opmerkingen zijn meegenomen
in het herontwerp van Het Paard dat lopende het
veldonderzoek is uitgevoerd.
B u re au b l ad e n c o m p u te r

Naast de genoemde algemene werkomgeving
waarbinnen het veldonderzoek is uitgevoerd, is
ook bijzondere aandacht besteed aan de specifieke
werkplek van de individuele deelnemers zoals het
bureaublad en de instelling van de muissoftware
op de eigen pc. In het algemeen wordt de Microsoft® muissoftware gebruikt, maar sommige deelnemers gebruikten aanvullende software van
Logitech® ten behoeve van compatibiliteit.
Voor sommige computers (laptops) was een aanpassing nodig voor de aansluiting (USB) om Het
Paard te kunnen aansluiten.
Enquête

De enquête bestond uit 13 vragen die betrekking
hadden op onderwerpen zoals de ervaring met het
gebruik van Het Paard, beweging, gewicht en vorm
en of men al dan niet spierpijn had gehad. Daarnaast gaven de patiënten hun algemeen welbevinden aan op basis van de VAS-score (visual analogue
scale). De VAS-waarde loopt van 1 tot 100 waarbij
100 staat voor optimaal welbevinden.

Vanuit een ergonomisch oogpunt zijn een aantal
vragen gesteld met betrekking tot de positie van de
hand en arm ten opzichte van het bureaublad, bijvoorbeeld of men Het Paard vanuit de arm en de
hand bewoog of alleen vanuit de pols.
Gezien de nadelige invloed op de positie van hand
en arm en de bewegingsvrijheid die Het Paard verschaft, was een andere vraag of men gebruikmaakt
van andere hulpmiddelen, bijvoorbeeld polssteunen.
Als onderdeel van het onderzoek zijn vorm en
gewicht geëvalueerd als belangrijke variabelen
voor optimale functionaliteit zowel vanuit ergonomisch c.q. lichamelijk oogpunt als vanuit gebruiksgemak.
Ten slotte is de algemene mening gevraagd ten
aanzien van de positie en maat van de bedieningsknoppen zowel als met betrekking tot vorm, maat
en gewicht van Het Paard zelf.
Enquête
De enquête bestond uit de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Om vast te stellen of de antwoorden de werkelijke
ervaring weergaven, dus de mening van de individuele patiënt, zijn ook een aantal dubbelvragen
gesteld. Bijvoorbeeld om zeker te zijn dat voldoende ruimte op het bureaublad was gebruikt om zo
goed mogelijk op het werkblad (x–y-vlak) te kunnen werken, de belangrijkste functie van iedere
computermuis, is de vraag gesteld of de gehele
beschikbare ruimte voor Het Paard werd gebruikt.
Gezien de vorm en het gewicht moet worden aangenomen dat het heen en weer schuiven van Het
Paard tijdens gebruik – waarbij tevens optimale
ondersteuning wordt gegeven aan de onderarm en
de hand – in plaats van het op te tillen, het beste
resultaat geeft voor wat betreft het ontspannen
van de spieren.
Hierbij wordt opgemerkt dat men met een gewone
computermuis makkelijk geneigd is deze geregeld
op te tillen en op een andere plek op het bureaublad neer te zetten. Daarom is de vraag gesteld of
de gebruiker ook probeerde Het Paard op te tillen
in plaats van het te schuiven over het werkblad.

260

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hoe ervaart u het werken met deze ‘muis’
genaamd Het Paard?
Valt u iets op voor wat betreft het bewegen en
dan in het bijzonder het gewicht?
Heeft u spierpijn en zo ja, waar?
Tilt u uw hand op als u met Het Paard werkt,
m.a.w. haalt u uw hand van Het Paard af?
Tilt u Het Paard op, haakt u uw pink onder
Het Paard?
Klemt u met uw duim om Het Paard te kunnen optillen?
Ligt uw arm ontspannen op het bureaublad
of steunt u uw elleboog op uw stoelleuning?
Als u Het Paard bedient, schuift u dan met uw
arm en hand over het bureaublad?
Als u Het Paard bedient, beweegt u het dan
over het werkblad vanuit uw pols?
Hoe ervaart u de vorm van Het Paard zoals
bolling en ondersteuning?
Hoe vindt u de grootte/maat van knopjes?
Hoe vindt u de positie van de knopjes?
Gebruikt u wel of niet een polssteun?

De antwoorden zijn gerangschikt naar de subjectieve waarde die de ondervragende partij daaraan
heeft gegeven waarbij positief moet worden geïnterpreteerd als een antwoord waarmee de patiënt
waardering uitspreekt voor Het Paard.
Er moet derhalve van worden uitgegaan dat positief betekent dat Het Paard bijdraagt aan de ge-
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wenste ontspanning ten behoeve van een algemeen welbevinden.
Negatief betekent afwijzend. De patiënt is van
mening dat Het Paard niet een oplossing biedt voor
zijn of haar klachten met betrekking tot nek,
schouders, armen en handen.


















Van antwoorden die niet als positief of negatief
kunnen worden aangemerkt, moet worden aangenomen dat men twijfelt.















R E S U LTA AT

Aan het eind van het onderzoek van 6 maanden
gaven alle fysieke parameters een statistisch significante verbetering aan. Er werd een toename van
100% van de gemiddelde bloedstroomsnelheid
gemeten terwijl het aantal personen van de groep
met een gemiddelde bloedstroomsnelheid in de
arteria radialis ≤ 3 cm/s afnam van 40% tot 10%.
Hoewel bij aanvang een overbelasting van spieren
was geregistreerd bij 96% van de populatie, was dit
na 6 maanden nog maar bij 13%. Bij alle deelnemers aan het project werd een aanzienlijke verbetering gemeten van de draaiingsmogelijkheid van
de nek in combinatie met de reflexen.
De gemiddelde draaiingsmogelijkheid van de nek
nam toe met 46% terwijl de neurologische prikkeling afnam tot ongeveer 17%, dit was bij aanvang
ongeveer 97%.
Een positieve waardering voor de computermuis
Het Paard werd uitgesproken door 84% van de
populatie ten aanzien van de vorm, 86% ten aanzien van het gewicht, en 72% wat betreft ergonomie.
In de periode voorafgaand aan de veldtest bezochten patiënten de bedrijfsarts, huisarts, orthopedist,
neuroloog, fysiotherapeut, sociaal werker en psycholoog (zie figuur 4).
Voorafgaand aan het veldonderzoek zowel als na 6
maanden zijn de patiënten gevraagd naar hun welbevinden. Dit is vastgelegd in de VAS-score (zie
figuur 5). Deze geeft aan dat de mate van algemeen
welbevinden aanzienlijk toenam van 59 tot 74.
Gedurende de onderzoeksperiode van 6 maanden
gaven de patiënten aan dat de aanleiding voor
werkverzuim als gevolg van de klachten was afgenomen, hetgeen ook wordt weergegeven in de
VAS-score.
Bij aanvang van het onderzoek was bij 40% van de
populatie de bloedstroomsnelheid gemiddeld ≤ 3
cm/s.
Bij 29 patiënten registreerde het biofeedbackgereedschap meer dan zesmaal het uitoefenen van
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Figuur 4. Behandelingen en patiëntgegevens
1 huisarts
4 chiropractor
7 ergotherapeut 10 neuroloog
2 fysiotherapeut 5 Caesar/Mensendieck 8 psycholoog
11 sociaal werker
3 bedrijfsarts
6 revalidatie centrum
9 orthopeed
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Figuur 5. VAS-score (Visual Analogue Scale), 0–100 waarin 100 staat voor optimaal welbevinden, voorafgaand aan (links) en na 6 maanden gebruik van Het
Paard (rechts).
een druk boven de drempelwaarde. De combinatie
van verminderde bloedstroomsnelheid en een
hoge signaalfrequentie duidt op een overmatige
spanning in het gebied van nek, schouder, armen
en handen.
Bij 27% van de populatie resulteerde de uitgeoefende overmatige kracht in een continue knipperend lichtsignaal; dit duidt op een bijzonder hoge
handspanning bij de patiënt. Aan het eind van het
veldonderzoek was hiervan sprake bij nog slechts
13% van de patiënten (zie figuur 6a en 6b).
Na 6 maanden was een aanzienlijke verbetering
van de gemiddelde bloedstroomsnelheid bereikt,
van 8 tot 16 cm/s. Het percentage van de populatie
met een bloedstroomsnelheid ≤ 3 cm/s was afgenomen van 40 tot 10%.
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CROM en neurologische druk



















De draaiingsmogelijkheid (CROM) van de nek in
combinatie met de prikkeling van reflexen bleek
aanzienlijk verbeterd na het veldonderzoek. Bij
aanvang had 97% van de populatie een neurologische druk: 13% aan beide handen, 74% alleen
rechts en 10% alleen links. Na 6 maanden had nog
slechts 17% neurologische druk. De draaiingsmogelijkheid verbeterde van gemiddeld 106° bij aanvang tot 155° aan het eind van het onderzoek (zie
figuur 7).



Op mer kingen over Het Paard
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Figuur 6a. Gemiddelde bloedstroomsnelheid in de arteria radialis (in cm/s) vóór
(links) en direct na 6 maanden (rechts) gebruik van Het Paard.
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Figuur 6b. Afname van ernstig belemmerde doorbloeding: % van de populatie met
een gemiddelde bloedstroomsnelheid in de arteria radialis van ≤ 3 cm/s vóór (links)
en na 6 maanden gebruik van Het Paard (rechts).















Opmerkingen met betrekking tot Het Paard betroffen een aantal aspecten zoals onvoldoende breedte
voor de handpalm, ligging van de duimsteun en de
geringe beschikbare ruimte (speling) voor de vingertoppen bij het bureaublad. Onvoldoende ruimte voor de handpalm had als gevolg dat de pink van
Het Paard afgleed terwijl door de marginale speling
de vingertoppen het bureaublad raakten of er zelfs
overheen sleepten.
Met het oog op gesignaleerde huidirritatie als
gevolg van het slepen over het bureaublad met een
conventionele muis, zijn er bij Het Paard voorzorgsmaatregelen genomen. Bij sommige patiënten volstonden deze in eerste instantie niet als
gevolg van de maten van de hand en of een verkeerde handpositie op Het Paard. Het deel van de
hand vlak bij de pols neigde over het bureaublad
te slepen hetgeen weer tot huidirritaties kon leiden.
Enkele patiënten gebruikten Het Paard niet goed
en hadden niet genoeg ruimte op hun bureaublad
om vrij te bewegen. Zij konden daarom de voordelen die Het Paard biedt niet volledig ervaren en dus
waarderen. Zij kregen advies om anders achter het
bureau te gaan zitten, meer werkplek te creëren en
de positie van de hand aan te passen. Tijdens het
veldonderzoek zijn sommige ‘Paarden’ omgewisseld voor een andere maat terwijl het gewicht van
andere is aangepast. De gebruikers gaven aan dat
deze aanpassingen verbeteringen waren, hetgeen
resulteerde in een positief oordeel.



DISCUSSIE
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Figuur 7. Verbetering van de draaiingsmogelijkheid van de nek: Cervical Range of
Motion (CROM) in graden als maatstaf voor activiteit van diepliggende nekspieren
(links) en na 6 maanden gebruik van Het Paard (rechts).
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Dit onderzoek toont het effect van een aangepaste
computermuis genoemd Het Paard. Patiënten met
cumulative upper extremity trauma disorders
(CUETD) ook genoemd complaints of arm, neck
and/or shoulder (CANS), nek-, schouder-, arm- en
handklachten (NSAH) of repetitive strain injury
(RSI) hebben duidelijk verbetering ervaren bij hun
dagelijkse pc-werkzaamheden. Deze verbetering
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Tabel 1
Positief
Negatief
Vorm
84%
4%
Gewicht van de muis 86%
4%
Ergonomie
72%
18%
Spierpijn*
90%
10%
* Een positief oordeel betekent geen spierpijn.

Anders
12%
10%
10%
0%

betrof een vermindering of zelfs het verdwijnen
van pijn en de daarmee in verband staande gevolgen voor het algemeen welbevinden. De gemiddelde draaiingsmogelijkheid van de nek zowel als
neurologische prikkeling verbeterden terwijl een
toename van de bloedstroomsnelheid in de onderarm werd gemeten. Dit resultaat kan worden toegeschreven aan de betere ondersteuning voor de
hand die Het Paard biedt, het vermijden van het
strekken van de vingers en het hogere gewicht in
vergelijking met de conventionele muis. Het concept van Het Paard verschilt van andere voorstellen om CUETD op te lossen9-11 onder andere in de
volgende punten:
1. het tast de briljante functionaliteit van de computermuis niet aan;
2. het is aangepast aan de natuurlijke vorm van
de ontspannen hand en zijn individuele maten;
3. het maakt een gewone lichtgedraaide positie
(supinatie) van arm en hand op het bureau
mogelijk;
4. het geeft de duim rust; en
5. het ondersteunt de pinkmuis van de hand hetgeen irritatie als gevolg van glijden en slepen
over het bureaublad voorkomt.
In een voorgaand onderzoek hebben we aangetoond dat de conventionele computermuis onnodig ononderbroken overmatige spanning veroorzaakt.6 Voortdurende spieractiviteit op een niveau
van 5 tot 10% MVC werd gemeten hetgeen schadelijk wordt geacht omdat het een overbelasting
betekent van type-I-spierweefsel dat behoort tot de
kleine motor units die bij kleinere krachtsinspanningen worden gebruikt.12-16
Bovendien zijn wij van mening dat handspanning
direct verband houdt met het aanspannen van de
diepliggende nekspieren, in het bijzonder de scaleni.
Als gevolg van spanning in de scaleni wordt de eerste rib opgetrokken waardoor de poort tussen eerste rib en sleutelbeen vernauwt. Dit kan leiden tot
afknelling van de plexus brachialis, de arteria en
vena subclavia. Dit complexe mechanisme kan
veel soorten van CUETD-achtige klachten verklaren.17
Het meest in het oog springend is de beperkte
bloedstroomsnelheid gemeten in de arteria radialis, dit kan weer in verband gebracht worden met
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Figuur 8. Geringe beschikbare ruimte bij de vingertoppen, vingers raken of slepen zelfs over het bureaublad.
koude armen, dof gevoel in de vingers en spierpijn
als gevolg van verzuring.
De kracht van dit onderzoek is dat objectieve
metingen eenduidig verbetering aantoonden na 6
maanden gebruik van Het Paard tijdens het dagelijks werk. Als meetbare grootheden werden
CROM en doorbloeding gekozen. Om de verbetering van de bloedstroomsnelheid te kunnen relateren is een maatstaf van 3 cm/s als norm aangehouden. De interventie betrof een reductie van de
spanning in de extensoren van het risiconiveau
van gemiddeld ca. 8% MVC naar het veilige niveau
van ca. 4% MVC. Daarom mag de verbetering
waarschijnlijk niet alleen worden toegeschreven
aan het Hawthorne-effect, dat wil zeggen het doorgaans positieve effect van een interventie bij
patiënten in de wetenschap dat het een onderzoek
betreft.18 Dit neemt niet weg dat dit onderzoek zijn
beperkingen kent.
Door een grote Nederlandse organisatie zijn
patiënten met een ruime variatie van klachten
geselecteerd. In het huidige en eerste veldonderzoek is een afname van ziekteverzuim genoemd
door de deelnemers maar dit is niet gekwantificeerd. Daarom moeten toekomstige onderzoeken
zich richten op uitgebreide diagnoses ten aanzien
van de ziekte met in- en uitsluitingscriteria en registratie van werklast en verzuim. Dit zou het belang
van het dagelijks gebruik van de computermuis
genoemd Het Paard verder kunnen onderbouwen.
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NIEUWS

Huisarts wil meer aan leefstijladvies doen
Nederlandse huisartsen vinden dat ze meer tijd
zouden moeten nemen om leefstijladviezen te
geven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar
preventieve zorg in de huisartsenpraktijk. Het
onderzoek is geïnitieerd door de sportkoepel
NOC*NSF en farmaceut Pfizer en werd uitgevoerd
door onderzoeksbureau Firm United Healthcare in
Amersfoort.
Van de huisartsen is 95% het eens met de stelling
dat preventie in de gezondheidszorg nodig is om
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op duurzame en doelmatige wijze substantiële
gezondheidswinst te realiseren. Daardoor zouden
veel welvaartziekten kunnen worden voorkomen.
Hoewel vrijwel alle huisartsen deze taak serieus
nemen, blijkt uit het onderzoek ook dat ze er eigenlijk geen tijd voor hebben of nemen. Ruim 10%
van de beschikbare tijd wordt besteed aan leefstijladviezen voor de patiënt. Dat is ongeveer evenveel
tijd als de administratie in de praktijk vergt.
Bron: Mednet; 7 juni 2006
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