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CANS 
 
Wat is CANS?  

CANS is de tegenwoordige benaming van wat vroeger RSI, muisarm heette. De afkorting 
staat voor 'Complaints of Neck, Arms and Shoulders' (of in het Nederlands: KANS - Klachten 
aan Armen Nek en Schouders). 
 
CANS is een containerbegrip: een verzamelnaam voor klachten in het bovenste deel van de 
rug en de schouder en arm als gevolg van chronische overbelasting door repeterend 
handelen. Ondanks het feit dat mensen behoorlijke klachten hebben zijn er vaak geen 
afwijkingen aan te tonen bij lichamelijk onderzoek. Dit wordt a-specifieke CANS genoemd.  
Soms zijn er wel specifieke aandoeningen te onderscheiden, zoals een tenniselleboog 
(epicondylitis lateralis), een carpaal-tunnelsyndroom of de M. Quervain. Deze 
aandoeningen worden specifieke CANS genoemd en zijn met gerichte therapie te 
behandelen. 

Feiten en fictie 
Lange tijd werden de klachten aangeduid met termen als 'muisarm'. Het is echter fictie dat 
de klachten uitsluitend zouden ontstaan door het werken met een muis. Musici, kappers, 
arbeiders achter de lopende band, typistes en medisch en verzorgend personeel lopen 
soortgelijk risico. In de Middeleeuwen hadden monniken in kloosters al last van schrijfkramp 
door het urenlang schrijven: ook een vorm van CANS. CANS kán dus een gevolg zijn van 
langdurige belasting en frequent herhaalde bewegingen. 

Symptomen van CANS 

Bij CANS zijn - zoals bij elke overbelastingsklacht - drie (ontwikkelings-)fases te 
onderscheiden: 

Het begin 
Er zijn klachten tijdens de bezigheden. Deze uiten zich in allerlei vormen in de nek, schouder, 
arm of hand: tintelende, gevoelige of vermoeide gevoelens. De problemen verdwijnen na 
een rustperiode. Er is dus (nog) een duidelijk relatie tussen klachten en de causale activiteit. 
 
Het vervolg 
De klachten treden niet meer alleen tijdens het werk op, maar ook tijdens andere 
activiteiten en tijdens rust. Er is geen duidelijke relatie meer met het uitvoeren van bepaalde 
taken. De klachten kunnen variëren: licht tintelend gevoel of brandende pijn, soms is er 
sprake van krachtverlies. Nek, schouders, armen, polsen en handen kunnen overgevoelig zijn 
of juist gevoelloos. De klachten verdwijnen niet meer bij normale avond- of weekendrust. 
 
Als u deze klachten herkent, neem dan contact op met uw leidinggevende.  
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Het stabiele stadium 
Aanhoudende klachten die (bijna) niet meer verdwijnen. Activiteiten met armen en handen 
zijn nauwelijks mogelijk zonder klachten, soms is zelfs het oppakken van een kopje al 
moeilijk. De ervaring leert helaas dat in dit vergevorderde stadium behandeling weinig 
succes heeft en herstel veel tijd vergt. 
 
Deze beschrijving wekt wellicht de suggestie dat er een geleidelijk verloop is. Dat is zeker 
niet altijd het geval. Het is mogelijk dat de verschillende fases heel snel achter elkaar 
optreden. Blijf dus altijd alert op de symptomen! 

Hoe kunt u CANS voorkomen? 

Algemene tips voor medewerkers 

Gezond en prettig werken, daar kunt u zelf aan bijdragen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: 
 

- een juiste werkplekinrichting;  
- afwisseling van uw werkzaamheden;  
- let op uw werkdruk en de relatie met uw collega’s; 
- gezonde werkhouding tijdens lopen, bukken, verplaatsen en het tillen van 

cliënten; 
- gebruik maken van medische hulpmiddelen. 

Hierna volgt een aantal tips bij een aantal onderwerpen om lichamelijke klachten te 
voorkomen. 

Werkdruk 
Wees alert bij een te hoge werkdruk. En daarmee bedoelen we niet alleen te veel werk. Ook 
onvoldoende contact met collega’s, weinig mogelijkheid om het tempo, de volgorde en de 
methode zelf te bepalen zijn aspecten die de werkdruk doen toenemen. Schroom niet om 
met uw leidinggevende te gaan praten wanneer u voelt dat de werkdruk te groot dreigt te 
worden. 

Werkverhoudingen 
Heeft u een goede relatie met uw collega’s, dan werkt u natuurlijk het prettigst. Conflicten 
kunnen een gespannen lichaamshouding veroorzaken. Is er een probleem, geef dat dan aan 
– bijvoorbeeld in het werkoverleg. 
 
Tips voor beeldschermgebruikers 

Stoelinstelling 
Een goede werkhouding begint bij een juiste instelling van uw stoel. Daarna wordt de hoogte 
van het werkblad aangepast.  
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- Zitting 
Stel de hoogte zo in, dat de voeten plat op de grond staan en de hoek tussen 
bovenbeen en onderbeen 90 graden is;  
Houd tussen de zitting en de knieholte enige ruimte vrij.  

- Rugleuning 
Stel de rugleuning zo in, dat de onderrug wordt ondersteund door de bolling in de 
rugleuning;  
Zet de rugleuning rechtop of licht hellend naar achteren.  

- Armleuning 
Stel de armleuningen zo in, dat deze de ellebogen ondersteunen, schouders 
ontspannen. 

Werkbladhoogte 
 

- Stel het werkblad in op ellebooghoogte;  
- Bij een te laag en niet instelbaar werkblad: verleng de poten;  
- Bij een te hoog en niet instelbaar werkblad: gebruik een voetensteun;  
- Gedeelde werkplekken: gebruik een eenvoudig verstelbaar werkblad. Indien niet 

verstelbaar: bepaal voor iedereen de juiste hoogte.  
- Zet het werkblad op de hoogst gewenste instelling. Indien nodig kunnen anderen een 

voetensteun gebruiken. 

Beeldschermopstelling 
 

- Plaats de bovenste rand van het beeldscherm op ooghoogte;  
- Zorg voor voldoende afstand tussen ogen en beeldscherm (min. 50 cm);  
- Zet het scherm recht voor u. 

Licht 
 

- Zorg dat de kijkrichting bij voorkeur evenwijdig is aan het raam;  
- Stel het scherm in op donkere letters met een lichte achtergrond;  
- Kantel het scherm niet te veel, om spiegeling te voorkomen;  
- Voorkom het weerkaatsen van lichtbronnen in het scherm;  
- Temper invallend licht door de daglichtwering te gebruiken. 

Hulpmiddelen 
Bij een juiste inrichting van de werkplek zijn hulpmiddelen, zoals polssteunen en 
beeldschermfilters, niet nodig.  
 
Documenthouder 
Een uitzondering hierop is de documenthouder. Dit kan een goed hulpmiddel zijn als u 
regelmatig vanaf papier gegevens in de computer moet invoeren of controleren.  
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Muis en toetsenbord 
 

- Houd de muis en het toetsenbord dicht bij uw lichaam: voorkom reiken;  
- Beweeg de muis vanuit de gehele onderarm en niet alleen vanuit de pols;  
- Bedien de muis afwisselend met uw linker- en rechterhand;  
- Gebruik een dunne muismat;  
- Werk met een muis die niet hapert! 

Laptop 
Beperk het werken met een laptop. Als u langer dan twee uur per dag met een laptop werkt, 
gebruik dan een los toetsenbord, een losse monitor en muis. U kunt ook de laptop gebruiken 
als beeldscherm via een laptopverhoger. 

Werkwijze 
 

- Zorg voor voldoende afwisseling tussen beeldschermwerk en andere 
werkzaamheden;  

- Zorg voor lichaamsbeweging, gebruik bijvoorbeeld zo veel mogelijk de trap;  
- Sta regelmatig op en loop even. Zet bijvoorbeeld de printer op loopafstand;  
- Werk zo ontspannen mogelijk;  
- Wissel regelmatig van werkhouding;  
- Neem liever enkele korte pauzes dan één lange;  
- Doe regelmatig rekoefeningen. 

Tips voor medisch en verzorgend personeel 

Verplaatsen en Transfer 
Wanneer een cliënt zich niet zelfstandig kan verplaatsen, moet je bedenken dat er toch altijd 
sprake moet zijn van een samenspel en vertrouwen: goed contract met de cliënt is 
noodzakelijk. Om op de juiste manier cliënten te kunnen helpen en verplaatsen is het nodig 
dat je goed op de hoogte bent van de technieken en hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij 
verantwoord tillen en verplaatsen.  

- Zorg dat je goed op de hoogte bent van de verschillende tiltechnieken; 
- Vermijd onnodig tillen; 
- Maak gebruik van hulpmiddelen als de papegaai, tillift of een draaischijf; 
- Bedenk vooraf hoe je een bepaalde handeling gaat aanpakken: welke techniek 

gebruik je, doe je het alleen of met assistentie, wat is het juiste aangrijpingspunt voor 
de handeling, is er voldoende werkruimte, wat is de juiste werkhoogte? 

- Deel de handeling op in kleine, minder belastende handgrepen en pas de juiste 
handsetting toe: uitnodigend, een open hand, leidend en niet sturend of knijpend; 

- Denk aan de juiste tilhouding en beweging: rechte rug, spreidstand of schredestand 
van je voeten, nooit draaien met een belaste rug, vanuit de knieën en de heup tillen 
en daarbij het gewicht tijdens de transfer verplaatsen, kijk naar voren, houd de 
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schouders laag, gebruik de juiste spieren, adem rustig door, til de cliënt zo dicht 
mogelijk bij je eigen lichaam en tel om de beweging tegelijk met de partner te 
starten. 

Hulpmiddelen 
Er zijn hulpmiddelen voor het verplaatsen van de cliënt in bed, van bed naar stoel en naar 
lopen en voor het lopen zelf. Voor het verplaatsen in bed kun je gebruikmaken van een 
steeklaken of een glijzijl of glijlaken. Voor het verplaatsen van bed naar stoel en omgekeerd 
kun je gebruikmaken van: 

- Een draaischijf; 
- Een tillift. 

Afhankelijk van de aandoening zijn er voor het ondersteunen bij het lopen één of twee 
helpende nodig. Je steunt de clïent altijd aan de aangedane zijde. Dit kun je doen door de 
arm van de cliënt te ondersteunen, zijn onderarm ligt dan op jouw onderarm. Ook kun je 
gebruik maken van loophulpmiddelen zoals krukken, looprekken, rollators, rolstoelen en de 
scootmobiel.  

Verder wordt verwezen naar protocol fysieke belasting. 

Het voorliggende protocol CANS is per 25 maart 2014 van kracht.  
 
Na evaluatie in februari 2016 en 2018 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 


