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SAMENVATTING 

Deze afstudeerscriptie gaat over de rol die computersoftware speelt 

binnen de RSI-problematiek en is gedaan bij Philips Research Eindhoven. 

Deze scriptie bestaat uit twee delen: een inventarisatie en een 

experiment. 

Met de inventarisatie is geprobeerd om inzicht te krijgen in de klachten 

die gebruikers hebben over softwareprogramma’s. Uit deze inventarisatie 

blijkt dat het merendeel van de klachten betrekking heeft op de Mens 

Computer Interatie en daarom is deze verder onderzocht in het 

experiment.  

Het experiment is ontworpen om de invloed van een slechte MCI op 

stress, irritatie en leukheid te testen. De volgende hypotheses zijn getest: 

H1: De extra handelingen in taak B ten opzichte van taak A leiden tot het 

minder leuk vinden van taak B, meer irritatie en meer stress bij de 

gebruiker. 

H2: De taakvolgorde A-B zorgt voor een groter verschil in subjectieve 

beoordeling van leuk/niet leuk, irritatie en stress dan de taakvolgorde B-A. 

H3: De spierspanning tijdens de tweede taak is hoger in taakvolgorde A-B 

dan in taakvolgorde B-A. 

Tijdens het experiment voerde de proefpersonen twee taken uit, waarbij 

de hoeveelheid muisgebruik varieerde tussen de taken. Uit het experiment 

blijkt dat de taak met meer muisgebruik irritanter wordt gevonden dan de 

andere taak, dit betekend dat de 1e hypothese gedeeltelijk wordt 

bevestigd. Daarnaast wordt hypothese 3 bevestigd. Er is namelijk meer 

spierspanning in de tweede taak indien dit de taak is met meer 

muisgebruik. Hypothese 2 wordt verworpen, er is namelijk geen volgorde 

verschil. 
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INLEIDING 

 

Het blijkt dat driekwart van alle werknemers in Nederland minimaal een 

uur per dag achter een beeldscherm zit en gemiddeld zitten werknemers 

3,4 uur per dag aan een beeldscherm (Smulders & van den Bossche, 

2004). Een belangrijk gevolg van dit beeldschermwerk is dat steeds meer 

mensen RSI-klachten ervaren. Computergebruik van 4 uur of meer per 

dag verhoogt namelijk de kans op RSI-klachten aanzienlijk (Hedge, 

2003). RSI-klachten worden vooral waargenomen bij mensen die 

langdurig in statische houdingen werken en tijdens het werk hun armen, 

handen en of vingers repeterend bewegen (De Ridder, 1997). Langdurig 

beeldschermwerk vergroot het risico op pijnklachten aan de bovenste 

extremiteiten: nek, schouders of armen (Jensen, 2003; Bergqvist, Knave, 

Voss & Wibom, 1992). Er zijn dus verschillende factoren die een rol spelen 

binnen de RSI-problematiek. In het hier beschreven onderzoek is gekeken 

naar de rol die computersoftware binnen deze problematiek speelt. 

 

RSI stand van zaken 

De feitelijke oorzaak van het ontstaan van RSI is niet bekend. Wel bekend 

is de relatie tussen verhoging van de spierspanning, ook wel contractie 

genoemd, en RSI-klachten. Bij onderzoek naar RSI spelen een aantal 

verschillende aspecten in het werksysteem een rol. Volgens de balance 

theory van Smith en Carayon-Sainfort (1989), besproken in Carayon 

1997, bestaat het werksysteem uit vijf subsystemen: het individu, de 

taak, de organisatie, de omgeving en de tools/technologie. In figuur 1 is 

een schematische weergave van het human factors balance model 

weergegeven. Hierin staan de vijf subsystemen waaruit het werksysteem 

bestaat weergegeven met daarbij de relatie met het ontstaan van RSI-

klachten. De aparte subsystemen hebben invloed op de persoon, het 

individu, maar de subsystemen hebben ook invloed op elkaar. 
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Figuur 1. Human factors balance model met relatie tot RSI-klachten 

 

Van Galen en collega’s (2002) stellen dat overmatig repeterende 

bewegingen van de bovenste ledematen, in combinatie met een statische 

houding van de nabije spieren samen met psychosociale stressoren zoals 

tijdsdruk, emotie en onbeheerstheid de primaire ingrediënten zijn voor de 

ontwikkeling van Work-Related Upper Extremity Disorders (WRUEDs is 

een meer wereldwijde benaming voor RSI). Tevens geven ze aan dat hoge 

waardes van arousal als gevolg van persoonlijke karaktertrekken ook een 

rol spelen in de ontwikkeling van WRUEDs. Zij stellen dat als je een model 

voor WRUEDs opstelt, deze factoren alle vier bijdragen aan het 

mechanisme van het ontstaan van RSI, omdat voor geen enkele van deze 

factoren een exclusieve en oorzakelijke relatie is aangetoond met 

WRUEDs. Deze risicofactoren zijn door de onderzoeker gekoppeld aan de 

vijf subsystemen uit het balance model. In figuur 2 staat de relatie tussen 

de risicofactoren en de subsystemen. 

 

Verschillende studies bevestigen de relatie tussen de genoemde factoren 

en verhoging van de spierspanning. Een risicofactor die leidt tot een 

grotere kans op het ontstaan van RSI-klachten is overmatig muis- en 

toetsenbord gebruik. Verschillende onderzoekingen (Peper, Wilson, 

Gibney, Huber, Harvey & Shumay, 2003; Harvey & Peper, 1997) laten een 

significant verschil zien van de waargenomen EMG activiteit van 
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Figuur 2. Risicofactoren met relatie tot subsystemen 

 

ondermeer de muisarm musculus trapezius en muisarm musculus 

deltoides anterior tussen een taakconditie en een rustconditie. Dit 

betekent dat er in de taakconditie sprake is van een toename van 

contractie. De taakconditie bestond in beide onderzoeken uit een schrijf- 

en aanwijstaak; in de rust conditie had de proefpersoon de handen op de 

schoot. Tevens is er een positieve associatie tussen de duur van muis- en 

toetsenbordgebruik en WRUEDs aangetoond (Blatter & Bongers, 2002; 

Jensen, Finsen, Søgaard, Christensen, 2002; Jensen, 2003).  

 

Toename van de mentale werkbelasting zorgt voor een toename van de 

mentale inspanning, wat ook zorgt voor een verhoogd risico op RSI-

klachten. Bij een hoge mate van mentale inspanning of een langdurige 

mentale inspanning kunnen er op den duur stressreacties optreden 

waaronder een verhoging van de algemene spierspanning. Experimenteel 

onderzoek heeft dit reeds vele malen aangetoond (Waterink & 

Middendorp, 2002). Hughes, Babski-Reeves en Smith-Jackson (2007) 

tonen aan dat verhoogde tijdsdruk en mentale werkbelasting resulteren in 

verhoogde spierspanning van de schouderspieren en de spieren in het 

gebied van de hals, vermindering van onderbrekingen in de waargenomen 

electromyografische spanning, een indicatie voor rust periodes, van de 

spieren in het schouderblad en afname van de typsnelheid. 
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Maatregelen 

Zoals geschetst zijn er in ieder van de vijf subsystemen risicofactoren die 

de kans op RSI-klachten vergroten. Om de kans op RSI-klachten te 

verminderen zal met behulp van gepaste maatregelen moeten worden 

getracht om de invloed van de aanwezige risicofactoren zo laag mogelijk 

te krijgen. Wanneer de bijdrage, het gewicht, van een risicofactor laag is 

zal de kans op het ontstaan van RSI-klachten in die situatie ook minder 

zijn. Maatregelen om RSI-klachten te verminderen of te voorkomen 

kunnen ook gekoppeld worden aan de vijf subsystemen van het 

werksysteem. Zo kan er op organisatorisch vlak voorlichting gegeven 

worden om zo de gebruikers bewust te maken van risico’s. Op 

organisatorisch niveau kunnen veranderingen ook zorgen voor 

vermindering van psychosociale stressoren, bijvoorbeeld door aanpassing 

van de pauzetijden. Ook aanpassing van de ergonomie van de werkplek 

kan zorgen voor minder risico’s. Er kunnen hulpmiddelen of tools gebruikt 

worden zoals andere invoermiddelen of pauzesoftware zoals WorkPace. De 

uit te voeren taak kan ook aangepast worden en binnen de taak speelt 

ook de software die gebruikt wordt, bijvoorbeeld een 

tekstverwerkingsprogramma, een rol.  

 

Software 

Het lijkt erop dat er een relatie is tussen computersoftware en 

risicofactoren voor het ontstaan van RSI-klachten. In zijn algemeenheid 

heeft de intreding van computers in het werk geleid tot verhoging van de 

werkdruk, gestelde eisen en het risico op verlies van de baan, en tot 

vermindering van de controle over de taak en sociale steun (Åborg, 

Sandblad, Gulliksen & Lif, 2003). Computergebruik kan zodoende gezien 

worden als veroorzaker van stress. Er is ook bewijs dat aan 

beeldschermwerk gerelateerde stress bijdraagt aan de ontwikkeling van 

RSI-klachten. Zo concluderen Åborg en collega’s (2003) dat een slecht 

ontworpen mens-computer interactie (MCI), dit betekent een slecht 

ontworpen software-interface, een belangrijke factor is die stress 

beïnvloedt. In andere onderzoekingen worden traagheid van het systeem, 

lage gebruiksvriendelijkheid en eveneens een slecht ontworpen MCI 

genoemd als reden voor het ontstaan van frustratie en ergernis, wat leidt 
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tot verhoogde spierspanning in de nek- en schouderregio (Westgaard, 

Jensen & Jensen, 1996; Wærsted, Bjørklund & Westgaard, 1991). Van 

stress, frustratie en ergernis is bekend dat de klachten zich uiten in de 

nek- en schouderregio (van den Heuvel, van der Beek, Blatter, 

Hoogendoorn, & Bongers, 2005). 

 

Johnson en Johansson (1991) geven in hun onderzoek aan dat er bij 

computer ondersteunend werk voorbeelden zijn waarbij 80% van de tijd 

besteed wordt aan het ordenen van de interface in plaats van het 

uitvoeren van de eigenlijke taak. De uit te voeren taak wordt steeds 

onderbroken door de noodzaak van het ‘herinrichten’ van de interface: 

openen, verkleinen, verplaatsen van windows, starten van verschillende 

applicaties, lokaliseren en interpreteren van informatie, etc. Dit resulteert 

in een lage efficiëntie en gebruikersacceptatie, hoge waardes van 

bezorgdheid en stress en zelfs gezondheidsklachten. Dit wordt ook 

bevestigd in een onderzoek van Mulder (2005) die stelt dat een slecht 

ontworpen MCI zal leiden tot onnodige handelingen, wat leidt tot een 

verhoogd risico op RSI-klachten. Aanpassing van softwarepakketten kan 

dus ook een maatregel zijn in het bestrijden van RSI-klachten.  

 

Onderzoeksvraag 

Zoals uit de literatuur blijkt kan een slecht ontworpen MCI leiden tot een 

toename van handelingen, waaronder bijvoorbeeld een toename van de 

hoeveelheid muisgebruik. Dit heeft invloed op de hoeveelheid 

spierspanning en draagt bij aan de verhoging van de spierspanning. 

Indien de gebruiker deze extra handelingen als onnodig ervaart zal dit 

vermoedelijk leiden tot irritatie en ergernis wat eveneens een risico is 

voor verhoging van de spierspanning. Op basis van deze bevindingen heb 

ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

Wat is de rol van computersoftware binnen de RSI-problematiek? 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt er een 

inventarisatie gehouden om te achterhalen of softwareprogramma’s 

waarover gebruikers klachten rapporteren ook de softwareprogramma’s 
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zijn die hoog scoren op de in de literatuur genoemde risicofactoren voor 

software. Daarnaast is er een experiment uitgevoerd om de invloed van 

een slechte MCI op de ontwikkeling van spierspanning, stress en irritatie 

te onderzoeken. 

 

Als eerste wordt nu het inventarisatie gedeelte behandeld met methode, 

resultaten, conclusies en vervolgens worden van het experiment de 

methode, resultaten en conclusies behandeld. 

 

 

Deel 1 

INVENTARISATIE 

 

De inventarisatie is als onderdeel van de afstudeeropdracht van de 

onderzoeker gehouden binnen Philips Research Eindhoven (PRE), met als 

doel om te onderzoeken welke software potentieel het grootste risico 

vormt voor de ontwikkeling van RSI-klachten. Hiervoor willen we weten 

welke software er nu daadwerkelijk wordt gebruikt binnen PRE, hoe lang 

deze wordt gebruikt, hoeveel muisgebruik er plaats vindt en welke 

klachten de gebruikers hebben ten aanzien van de software die ze 

gebruiken. 

 

Methode 

Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van het software programma 

WorkPace3.0. Dit programma registreert namelijk je computergebruik, 

waaronder software-, muis- en toetsenbordgebruik. Hiermee is 

geprobeerd een goed beeld te krijgen van welke software er binnen PRE 

wordt gebruikt en tevens is er gekeken naar de duur en de frequentie van 

de gebruikte software en de hieraan gerelateerde hoeveelheid muis- en 

toetsenbordgebruik. Ook is de deelnemers gevraagd welke software de 

meeste klachten opwekt en waarom dit zij vinden dat dit zo is. 
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DEELNEMERS 

De populatie bestaat uit alle medewerkers van PRE. Via een email is 

iedereen geïnformeerd over het onderzoek en uitgenodigd om aan de 

inventarisatie mee te doen. Uiteindelijk hebben 59 personen zich 

aangemeld om aan de inventarisatie mee te doen. Deze personen hebben 

vervolgens de instructies gekregen voor het installeren van WorkPace3.0 

en ze hebben de eerste vragenlijst ontvangen. Deze vragenlijst is door 48 

personen ingevuld. 

De 48 deelnemers, 28 mannen en 20 vrouwen, werken minimaal 2 uur 

per dag met de computer en de gemiddelde leeftijd is 40 jaar, tussen 24 

en 59 jaar. In tabel 1 staat de verdeling in functie van de deelnemers. 

 

Tabel 1 Verdeling in functie 
 

Secretaresses 7 

Research 27 

Engineer 4 

Anders 10 

N=48      
 
 

Uiteindelijk zijn van 40 personen de WorkPace gegevens onderzocht. Deze 

personen hebben ook de tweede vragenlijst toegestuurd gekregen en deze 

is door 37 personen ingevuld. 

 

PROCEDURE 

Er is een uitnodiging opgesteld om deelnemers te vragen voor de 

inventarisatie. Deze uitnodiging is via de groepshoofden verspreid onder 

alle medewerkers van PRE. Na twee weken is er een herinneringsmail 

verstuurd om het onderzoek nog eens extra onder de aandacht te 

brengen. Daarnaast zijn diegene, waarvan bekend is dat ze al gebruik 

maken van het programma Workpace nog extra gevraagd of zij deel willen 

nemen aan het onderzoek. 

Via de uitnodiging is er aan de medewerkers gevraagd of ze deel willen 

nemen aan de inventarisatie en of ze daarvoor hun gegevens beschikbaar 

willen stellen voor het onderzoek. Om aan de inventarisatie mee te 
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kunnen doen moeten de deelnemers er voor zorgen dat Workpace3.0 op 

hun computer is geïnstalleerd. Tevens is vermeld dat ze voor dit 

onderzoek twee korte vragenlijsten dienen in te vullen. En er is 

nadrukkelijk vermeld dat Workpace dusdanig kan worden ingesteld dat 

het niet stoort tijdens de werkzaamheden. 

Diegene die zich naar aanleiding van de uitnodiging hebben aangemeld 

voor het onderzoek hebben de instructies voor het installeren en instellen 

van WorkPace en de eerste vragenlijst ontvangen. Op het moment dat de 

deelnemer de eerste vragenlijst heeft ingevuld wordt begonnen met het 

monitoren van de gewenste WorkPace gegevens. Dit is gedaan voor tien 

werkdagen. Na deze tien dagen is de tweede vragenlijst naar de 

deelnemers gestuurd en kon WorkPace weer van de PC verwijderd 

worden. 

 

MATERIAAL 

Vragenlijsten 

In de vragenlijst voorafgaand aan de inventarisatie is gevraagd naar 

geslacht, leeftijd, geschiedenis van RSI-klachten en enkele vragen over 

werkdruk. Verder is er ook gevraagd naar de functie van de deelnemer, 

waarbij er onderscheid is gemaakt tussen secretaresse, researcher, 

ingenieur of anders, omdat dit de meest voorkomende functies zijn. 

In de eindvragenlijst is gevraagd welke drie computerprogramma’s de 

meeste irritatie opwekken en wat de belangrijkste oorzaak is die leidt tot 

de irritaties. De genoemde klachten per programma zijn vervolgens 

ingedeeld op aard van de klacht. Zo zijn er klachten die betrekking 

hebben op de user interface of op de hoeveelheid muisgebruik en klachten 

over de systeemsnelheid. 

 

WorkPace3.0 

Om de gewenste gegevens voor de inventarisatie te verkrijgen is, zoals 

vermeld, gebruik gemaakt van het software programma WorkPace3.0. Dit 

is een programma dat het computergebruik van een gebruiker waarneemt 

en op basis daarvan aangeeft wanneer iemand micropauzes moet houden 

of oefeningen moet doen om RSI-klachten te voorkomen. Tevens 

registreert dit programma onder andere welke software er wordt gebruikt 
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en de duur hiervan en de hoeveelheid muis- en toetsenbordgebruik per 

programma. 

De deelnemers aan de inventarisatie hebben ook een instructie gekregen 

om het programma op de juiste manier in te stellen, zodat ook 

daadwerkelijk deze genoemde gegevens geregistreerd worden. Tevens is 

in deze instructie vermeld hoe micropauzes en oefeningen worden 

uitgeschakeld, zodat de deelnemers niet gehinderd worden tijdens hun 

werkzaamheden. De pop-ups die verschijnen als gevolg van de 

micropauzes en oefeningen worden namelijk vaak als irritant ervaren. 

Door het ‘user’ bestand van een medewerker te openen in WorkPace 

worden de geregistreerde gegevens van deze gebruiker zichtbaar. Voor dit 

onderzoek zijn per deelnemer over tien dagen de volgende gegevens 

gebruikt: 

 

o Tijdsduur computer-, muis- en toetsenbordgebruik per dag 

o Aantal muisklikken per dag 

o Aantal toetsaanslagen per dag 

o Gebruikte programma’s 

o Tijdsduur van het programma 

o Tijdsduur muisgebruik in programma 

o Aantal muisklikken in programma 

o Tijdsduur toetsenbordgebruik in programma 

o Aantal toetsaanslagen in programma 

 

Resultaten en discussie 

Door een onbekend probleem is het van acht personen niet gelukt om de 

Workpace gegevens te bekijken. Zodoende zijn deze personen ook niet 

verder meegenomen in het onderzoek.  

 

ALGEMENE GEGEVENS 

In tabel 2 staat in de middelste kolom de subjectieve beoordeling over het 

aantal uren computergebruik per dag. In de rechter kolom staat de 

verdeling in uren van actief computergebruik geregistreerd via Workpace. 

Actief gebruik betekent dat of wel de muis of wel het toetsenbord wordt 

gebruikt. Uit deze resultaten kunnen we afleiden dat computergebruikers 
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de tijd die zij per dag achter de computer doorbrengen met ongeveer 2 

uur per overschatten. 

 

Tabel 2 Computer gebruik per dag 
 

 Subjectief Objectief 

Minder dan 2 uur per dag 0 3 

2-4 uur per dag 9 22 

4-6 uur per dag 22 15 

Meer dan 6 uur per dag 17 0 

Subjectief (n=48); subjectieve beoordeling van de proefpersonen over hun computergebruik. 
Objectief (n=40); door WorkPace geregistreerd daadwerkelijke actieve computergebruik. 
 

In tabel 3 staat een overzicht van de door de deelnemers gerapporteerde 

klachten aan de nek, schouder, bovenarm, onderarm, pols en hand. Van 

de deelnemers geeft 81% aan dat de klachten een gevolg zijn van hun 

werkzaamheden. Te zien is dat ongeveer de helft van de deelnemers wel 

eens klachten heeft in een van de ledematen. 

 

Tabel 3 Verdeling van klachten op ledematen 
 

 Nooit Soms Op dit moment 

Nek 16 29 3 

Schouder 17 25 6 

Bovenarm 35 9 4 

Onderarm 22 19 7 

Pols 16 24 7 

Hand 24 18 6 

N=48           
 

In tabel 4 staat de subjectieve beoordeling van de deelnemers over hun 

werkdruk. De resultaten laten zien dat de personen over het algemeen 

weinig werkdruk ervaren. 
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Tabel 4 Subjectieve beoordeling van werkdruk 
 
 Nooit Soms Vaak Altijd 

Moet u erg snel werken? 2 37 6 3 

Hebt u teveel werk? 3 25 16 4 

Moet u hard werken om uw werk af te 

krijgen? 
3 27 13 5 

Werkt u onder tijdsdruk? 1 32 11 4 

Kunt u uw werk op uw gemak doen? 1 19 24 4 

Hebt u problemen met de werkdruk? 12 28 6 2 

Hebt u last van stress op uw werk? 6 33 7 2 

N=48  
 

WORKPACE 

Figuur 3 geeft een overzicht van de programma’s die zijn gebruikt en 

daarbij het aantal personen dat het programma heeft gebruikt. Zie 

appendix A voor een overzicht van de beschrijving van de programma’s. 

Een behoorlijk aantal programma’s, 19, is maar door één persoon 

gebruikt. De programma’s uit het Officepakket, Lotus Notes en Internet 

Explorer worden echter door vrijwel iedereen gebruikt. Dat een 

programma door veel personen wordt gebruikt wil niet zeggen het daarom 

ook een grote invloed zal hebben op het ontstaan van klachten. De 

frequentie van gebruik en de duur ervan spelen ook een rol.  
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Verdeling gebruik programma's

0 5 10 15 20 25 30 35 40

aantal
WinWord
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Figuur 3 Verdeling gebruik programma's 
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In tabel 5 staat een top 10 van programma’s voor het aantal personen dat 

het programma gebruikt, het gemiddelde aantal dagen dat het 

programma wordt gebruikt, de gemiddelde duur dat het programma per 

dag wordt gebruikt (is de tijd dat het programma op de voorgrond 

geopend is), de gemiddelde duur van muis- en toetsenbordgebruik per 

programma en de hoeveelheid muisklikken en toetsaanslagen. Zoals te 

zien is in tabel 5 zijn de programma’s die gemiddeld het langst worden 

gebruikt niet de programma’s die door de meeste deelnemers worden 

gebruikt. Het zijn programma’s die maar door een aantal personen 

worden gebruikt, maar wel erg intensief. Internet Explorer wordt veel 

gebruikt, omdat er binnen Philips gebruik wordt gemaakt van portals en 

tools die via het web werken. De specifieke benamingen van deze portals 

worden echter niet door Workpace geregistreerd. Daarom zijn hier ook 

geen gegevens over met betrekking tot gebruik. 

 

Tabel 5 Top tien gebruikte programma's 
 
 Aantal personen Gemiddeld aantal dagen Gemiddelde duur/dag 

1 Internet Explorer (40) Explorer (8.9) RX (1:46:25) 

2 Explorer (40) Notes (8.3) Director (1:41:16) 

3 Word (39) Internet Explorer (8.0) Vish (1:11:39) 

4 Excel (39) Word (6.6) Firefox (1:04:56) 

5 Lotus Notes (38) Excel (5.3) Lotus Notes (0:55:59) 

6 Powerpoint (35) Acrord32 (4.1) Asap (0:53:11) 

7 Acrord32 (29) Powerpoint (3.8) Internet Explorer (0:41:16) 

8 Winphone (14) Winphone (2.1) Emacleod (0:40:46) 

9 Connect (11) Connect (2.0) Outlook (0:38:23) 

10 Acrobat (8) Firefox (1.6) Spsswin (0:35:29) 
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Vervolg tabel 5 

 Muis Toetsenbord 

 Duur Klikken Duur Aanslagen 

1 Director  (1:25:33) Director  (2342) Rx (0:37:47) Java (3143) 

2 Rx  (1:21:34) Rx          (1184) Director (0:25:00) L. Notes (2347) 

3 Vish  (1:00:51) Asap (700) L. Notes (0:14:36) Rx (2335) 

4 Firefox  (0:42:31) Vish (582) Java (0:12:57) Director (2033) 

5 Asap  (0:41:22) EmacLeod (540) Matlab (0:11:45) Word (1256) 

6 EmacLeod  (0:31:58) Spss (485) Asap (0:09:05) Matlab (1219) 

7 L. Notes   (0:31:51) L. Notes (464) Word (0:08:29) Devenv  (966) 

8 I Explorer  (0:26:33) Firefox (429) Putty (0:08:28) Putty  (922) 

9 Spss  (0:26:29) Origin75 (393) Uedit (0:08:08) Uedit  (746) 

10 Outlook  (0:23:40) Visio (367) Vish (0:07:50) I Explorer  (668) 

Gebaseerd op het aantal personen dat het programma gebruikt (max=40), op het gemiddelde 
aantal dagen dat het programma wordt gebruikt (max=10), op  de gemiddelde tijdsduur dat er 
actief met het programma wordt gewerkt en op de gemiddelde duur van muis en toetsenbord 
en de aantal klikken en toetsaanslagen. 
 

KLACHTEN 

De deelnemers aan de inventarisatie is door middel van een vragenlijst 

gevraagd welke drie programma’s of tools die ze regelmatig gebruiken tot 

de meeste ergernis leiden en wat de reden is dat deze programma’s tot 

ergernis leiden. In tabel 6 staan de programma’s die het meest genoemd 

zijn. 

 

Tabel 6 Top vijf programma's waarover klachten zijn 
 
 1 2 3 Totaal 

1 Lotus Notes (15) Word (11) Powerpoint (7) Lotus Notes (19) 

2 Powerpoint (4) Lotus Notes (3) Word (2) Word (17) 

3 Word (3) People Click (2) Portals (2) Powerpoint (13) 

4 Excel (2) Powerpoint (2) Cadence (2) Portals (5) 

5 Outlook (2) Portals (1) Lotus Notes (1) People Click (4) 

In kolom 1 staan de top vijf van programma’s die door de gebruikers als eerste genoemd zijn 
met tussen haakjes het aantal keer dat het programma genoemd is. In de 2de kolom staan de 
programma’s die als tweede genoemd zijn en in de 3e kolom de programma’s die als derde 
genoemd zijn. Bijvoorbeeld Lotus Notes is 15 keer als eerste genoemd, drie keer als tweede 
en nog één keer als derde.  
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De helft van de deelnemers heeft klachten gerapporteerd over Lotus 

Notes. Verder worden er klachten gerapporteerd over de portals en people 

click. Hier zijn echter geen gebruiksgegevens van omdat Workpace deze 

niet als specifiek programma registreert, omdat deze via het web werken. 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van het soort klachten die genoemd zijn bij de 

betreffende programma’s. 

 

Tabel 7 Soorten klachten per programma 
    

Lotus Notes  Word  

Systeem snelheid (9) Invoegen / verplaatsen van figuren (6) 

User Interface (8) User Interface (3) 

Aantal muisklikken (2) Tekstopmaak (3) 

Foutmeldingen (2) Samenvoegen documenten (1) 

Ontbreken van sneltoetsen (1) Fouten (1) 

    

Powerpoint  Portals / people click / ETS  

Aantal muisklikken (2) Systeem snelheid (6) 

User Interface (2) Aantal muisklikken (5) 

Figuren / tabellen (2) User Interface (4) 

Autocorrect (2) Ontbreken van sneltoetsen (3) 

Fouten (1)   

    

Excel    

Aantal muisklikken (2)   

User Interface (1)   

Tussen haakjes het aantal klachten in die categorie. 
 

Voor de verschillende programma’s blijkt dat er consistentie zit in de soort 

klachten. De meeste klachten hebben betrekking op de reactie snelheid 

van een programma, het aantal muisklikken of op de user interface. 

Klachten met betrekking tot de user interface zijn klachten zoals het niet 

kunnen vinden van functies, onlogische indeling van interface, etc. 
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Conclusie 

Welke software programma’s vormen nu potentieel het grootste risico 

voor de ontwikkeling van RSI klachten? In de literatuur (Peper e.a., 2003; 

Harvey & Peper, 1997; Blatter & Bongers, 2002; Waterink & Middendorp, 

2002; Åborg e.a., 2003; Westgaard e.a., 1996) worden de volgende 

kenmerken als risicofactoren genoemd: langdurig gebruik, een slechte 

MCI en veel muisgebruik. Kijkende naar deze factoren dan zien we (zie 

tabel 5 en 7) dat Lotus Notes een programma is dat hoog scoort op deze 

risicofactoren. Het is een programma dat langdurig wordt gebruikt per dag 

en waarbij redelijk veel muisgebruik vereist wordt. Verder heeft het de 

meeste klachten aangaande de user interface. Verder zien we in tabel 7 

dat er over de portals klachten gerapporteerd zijn met betrekking tot de 

user interactie. Er zijn echter geen directe gegevens beschikbaar over de 

gebruiksduur en het muisgebruik van de portals, maar gezien de hoge 

scores van internet explorer op deze factoren nemen we aan dat de 

portals ook hoog scoren op deze factoren en daarom kunnen deze ook 

gezien worden als software met een potentieel risico op de ontwikkeling 

van RSI klachten. 

Dan zijn er nog een aantal software programma’s die langdurig gebruikt 

worden en waarbij er heel veel muisgebruik is zoals Director, Rx en Vish 

en die dus ook risicovol zijn. Deze programma’s worden echter maar door 

enkele gebruikers gebruikt en ook maar af en toe. 

 

Als we kijken naar de soort klachten dat door de deelnemers wordt 

vermeld, dan zijn dit klachten met betrekking tot de reactiesnelheid van 

het systeem, het aantal muisklikken, het ontbreken van sneltoetsen en 

klachten over de user interface. Dit zijn klachten die ook in andere studies 

gevonden worden. Zo worden in een onderzoek van de Kraker en collega’s 

(2006) naar softwarekenmerken de volgende kenmerken als ongunstig 

beoordeeld: precisie met de muis, geen sneltoetsen en systeemsnelheid. 

De gerapporteerde klachten van de deelnemers zijn klachten gebaseerd 

op ervaring met de software programma’s; het zijn kenmerken die tot 

irritatie leiden tijdens het gebruik. Uit de literatuur (Åborg e.a., 2003; 

Westgaard e.a., 1996; Waersted e.a., 1991; van den Heuvel e.a., 2005) is 

bekend dat ergernis en irritatie ook leiden tot verhoging van de 
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spierspanning, voornamelijk in de nek en schouderspieren, en dus ook 

een risico zijn voor de ontwikkeling van RSI klachten. Het is dus binnen 

PRE belangrijk om de hierboven genoemde risico’s te verminderen, zodat 

de kans op RSI klachten zal afnemen. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat het belangrijk is om de irritatie die 

bepaalde software oproept bij gebruikers weg te nemen, zodat de 

gebruiker minder geïrriteerd achter zijn computer zit en hierdoor minder 

gespannen is. Aanbevelingen die uit deze inventarisatie voortvloeien zijn, 

zijn terug te vinden in appendix B. 

 

 

Deel 2 

EXPERIMENT 

 

Er is een experiment ontworpen om de invloed van een slechte MCI op 

stress, irritatie en leukheid te testen. Het experiment is zo ontworpen dat 

de proefpersoon twee taken uitvoert, taak A en taak B, waarbij het doel 

hetzelfde is maar de MCI in taak B slechter is. De MCI in taak B is slechter 

omdat er meer handelingen nodig zijn voor dezelfde taak. Beide taken 

bestaan uit het verplaatsen van 50 bestanden met een cijfer in de 

bestandsnaam van een map met daarin 200 bestanden naar een andere 

map. In taak B wordt na het verslepen van een bestand gevraagd of de 

proefpersoon dit bestand echt wil verplaatsen. Dit dient de proefpersoon 

te bevestigen, vervolgens geeft het programma een bevestiging van de 

verplaatsing die ook weer ‘weggeklikt’ moet worden door de proefpersoon, 

voordat het volgende bestand kan worden verplaatst. Zie appendix C voor 

de interface van de taken. De proefpersonen zullen wisselend met taak A 

en B beginnen om volgorde effecten te kunnen vaststellen. 

 

De verwachte uitkomst van het experiment is dat als gevolg van een 

slechtere MCI in taak B, dit bij de proefpersonen resulteert in het minder 

leuk vinden van taak B, het ervaren van meer irritatie en meer stress 

tijdens taak B. Daarnaast is de verwachting dat op het moment dat de 

proefpersoon taak B als tweede uitvoert (taakvolgorde A-B) de gevonden 
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verschillen tussen de taken groter zijn dan wanneer taak B als eerste 

wordt uitgevoerd (taakvolgorde B-A). Dit omdat de proefpersoon in de 

eerste situatie ervaren heeft dat de taak ook met minder handelingen kan 

worden uitgevoerd. Dit levert de volgende twee hypotheses op: 

 

H1: De extra handelingen in taak B ten opzichte van taak A leiden tot het 

minder leuk vinden van taak B, meer irritatie en meer stress bij de 

gebruiker. 

 

H2: De taakvolgorde A-B zorgt voor een groter verschil in subjectieve 

beoordeling van leuk/niet leuk, irritatie en stress dan de taakvolgorde B-A. 

 

Tijdens het experiment wordt ook de hoeveelheid spierspanning in de 

trapeziusspier geregistreerd. Zoals eerder vermeld leiden stress en 

irritatie tot verhoogde spierspanning in de nek- en schouderregio. In 

eerdere onderzoekingen (Lundberg, Forsman, Zachau, Eklöf, Palmerud, 

Melin & Kadefor, 2002; Urquhart & McLean, 2004) is aangetoond dat de 

trapeziusspier gevoelig is voor stress. Muisgebruik zal echter weinig 

invloed hebben op de spierspanning in de trapeziusspier. Daarnaast is het 

een spier die zeer geschikt is voor EMG meting en daarom wordt deze 

spier in het hier beschreven onderzoek gebruikt om spierspanning te 

meten. 

De verwachting is dat er tijdens taak B een hogere spierspanning wordt 

waargenomen in de trapeziusspier, wat zodoende een indicatie is voor het 

ontstaan van stress. Dit leidt tot de volgende hypothes: 

 

H3: De spierspanning tijdens de tweede taak is hoger in taakvolgorde A-B 

dan in taakvolgorde B-A. 

 

Methode 

DEELNEMERS 

Vijfentwintig medewerkers van Philips Research Eindhoven hebben zich 

naar aanleiding van een uitnodiging vrijwillig voor het experiment 

aangemeld. Hiervan zijn er zeven afgevallen, enerzijds omdat ze op het 

moment dat het experiment plaats vond niet beschikbaar waren 
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anderzijds omdat er tijdens het experiment iets fout is gegaan. 

Uiteindelijk hebben 18 proefpersonen deelgenomen aan het experiment. 

De 18 proefpersonen, negen mannen, hebben een gemiddelde leeftijd van 

39 jaar, tussen de 24 en 59 jaar. Alle deelnemers gebruiken de computer 

2 tot 4 uur per dag voor hun werkzaamheden en elf deelnemers geven 

aan dat ze meer dan 6 uur per dag gebruik maken van de computer. 

 

STATISTISCH DESIGN 

Het experiment heeft een within-subject design, waarbij de proefpersoon 

twee taken uitvoert met een verschillende conditie. De proefpersonen 

voeren om en om als eerste taak A of taak B uit. Dit om volgorde effecten 

te kunnen vaststellen. 

 

PROCEDURE 

De proefpersoon zit tijdens het experiment in een kamer waarbij alleen de 

onderzoeker aanwezig is. De proefpersoon neemt bij binnenkomst plaats 

achter de computer en krijgt een schriftelijke beschrijving van de 

procedure van het experiment. Er staat vermeld dat het experiment uit 

twee taken bestaat, met tussendoor een korte pauze en dat na iedere 

taak een korte vragenlijst ingevuld dient te worden. Ook is vermeld dat 

tijdens de taken de spierspanning van de trapeziusspier gemeten wordt 

met behulp van sensoren die op de huid worden aangebracht en dat de 

proefpersoon voorafgaand aan de eerste taak een testtaak zal uitvoeren. 

Hiermee wordt gecontroleerd of de elektroden correct zijn aangesloten en 

of de meetapparatuur werkt. Tevens raakt de proefpersoon gewend aan 

de elektroden die op de huid geplakt zitten, waardoor de proefpersoon 

tijdens de uitvoering van de taken zich hier minder van bewust is. De 

testtaak bestaat uit het spel patience. De proefpersoon wordt nadrukkelijk 

gevraagd om tijdens de uitvoering van de taken de ‘niet muisarm’ 

ontspannen op de armsteun van de stoel te laten rusten. 

Na de schriftelijke instructie herhaalt de onderzoeker nog een keer de 

procedure en vraagt of de proefpersoon nog vragen heeft. De 

proefpersoon wordt vervolgens gevraagd om een informed consent te 

tekenen en de proefpersoon wordt gevraagd om na afloop niets over het 

experiment aan anderen te vertellen.  



De rol van computersoftware binnen de RSI-problematiek 

FLK van Mil  - 24 - 
jan-09 

Hierna worden de sensoren aangebracht om de spierspanning te kunnen 

meten. Er wordt gebruik gemaakt van Ambu® Blue Sensor R sensoren. Er 

worden twee sensoren op de rechter trapziusspier aangebracht en twee 

sensoren op de linker trapeziusspier. Verder wordt er een sensor 

aangebracht in de nek die als referentie voor het systeem dient. De 

sensoren zijn verbonden met de meetapparatuur die weer is aangesloten 

op een laptop, waarop de onderzoeker de EMG-rapportage kan volgen. De 

proefpersoon heeft geen zicht op het scherm van de laptop, zie figuur 3 

voor een schematische opstelling van het experiment. 

 

 
Figuur 4 Schematische opstelling experiment. 
A) Proefpersoon, B) onderzoeker, C) computer, D) laptop, E) meetapparatuur en F) sensoren; 
twee bevestigd aan iedere schouder en een in de nek van de proefpersoon. 
 

Na het aanbrengen van de sensoren zal de proefpersoon starten met de 

testtaak. Indien de sensoren correct zijn aangesloten geeft de 

onderzoeker na een minuut aan dat de meetapparatuur correct is 

aangesloten en dat er met het experiment begonnen kan worden. De 

proefpersoon begint op aangeven van de onderzoeker met de eerste taak. 

Het programma wordt gestart en op het moment dat de proefpersoon met 

de taak begint wordt door de onderzoeker de EMG-meting gestart. Als de 

proefpersoon klaar is met de taak wordt de meting stopgezet. Uit een pilot 

is gebleken dat taak A ongeveer 3 minuten duurt en taak B ongeveer 6 

minuten. Na de eerste taak wordt de proefpersoon gevraagd een 

A 

C E 

B 

D 

F 
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vragenlijst in te vullen. Na een korte pauze start de proefpersoon met de 

tweede taak. Na deze taak vult de proefpersoon opnieuw een vragenlijst 

in. Het hele experiment wordt duurde nooit langer dan 30 minuten. 

 

MATERIAAL EN ANALYSE 

Stress en ergernis 

Aan het eind van beide taken wordt de proefpersoon gevraagd een 

vragenlijst in te vullen. De proefpersonen wordt gevraagd om op een 7-

punts schaal aan te geven of ze de taak leuk/niet leuk, stressvol/niet 

stressvol en irritant/niet irritant vinden. Na de tweede taak wordt de 

proefpersoon ook gevraagd welke taak de voorkeur heeft. De antwoorden 

van de vragenlijsten worden via een MANOVA geanalyseerd. 

 

Spierspanning 

Tijdens het experiment wordt de spierspanning gemeten van de linker en 

rechter trapeziusspier. De meting wordt gedaan met de Porti, een 

apparaat waarmee spierspanning kan worden waargenomen. Het apparaat 

wordt aangestuurd via het softwareprogramma PortiLab2 van TMS 

International. De ruwe data worden met Matlab onderzocht. In  

Matlab worden de ruwe data ingelezen en gefilterd om de ruis eruit te 

halen. Er wordt gefilterd tussen 4 Hz en 400 Hz. Hierbinnen bevinden zich 

namelijk de relevante frequenties van de spierspanning. Om de derde 

hypothese te kunnen testen worden van de gefilterde data de Root Mean 

Squares (RMS) berekend. De RMS wordt berekend om te kunnen zien of 

de spierspanning tijdens de taak toeneemt. Deze wordt per seconde 

bepaald en wordt vervolgens uitgezet tegen de tijd. Indien de 

spierspanning toeneemt tijdens de taak zal er een stijgende lijn ontstaan. 

De resultaten van de EMG meting worden eveneens via een MANOVA 

geanalyseerd. 

 

Naast de twee MANOVA’s is er ook explorerend gekeken naar de correlatie 

tussen de subjectieve beoordeling van de proefpersonen en de 

waargenomen spierspanning. 
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Resultaten en discussie 

SUBJECTIEVE BEOORDELING TAKEN 

Om de eerste twee hypothese te toetsen zijn de antwoorden van de 

proefpersonen op de vragen of ze de taak leuk, irritant en stressvol 

vonden in een 3(vraag; leuk, irritant, stress) x 2(taak; taak A, taak B) x 

2(taakvolgorde; A-B, B-A) MANOVA gestopt, waarbij de laatste factor 

varieerde tussen proefpersonen. Deze analyse liet geen hoofdeffect voor 

de vraag conditie zien en ook geen hoofdeffect voor de taak conditie, 

beide F’s<1. Wel liet deze analyse een interactie zien van vraag x taak, 

F(2,32)=5.87, p<.05. Analyse van simpele effecten liet zien dat deze 

interactie alleen optreed voor irritatie. Proefpersonen vinden taak B 

irritanter (M=4.6,SD=2.1) dan taak A (M=3.6,SD=1.7), F(1,16)=5.14, 

p<.05. Verder liet deze analyse zien dat de proefpersonen taak B niet 

meer stressvol vonden dan taak A, F(1,16)=3.57, p>.05, en dat ze taak B 

ook niet minder leuk of leuker vonden dan taak A, F(1,16)=4.57, p>.05. 

Dit bevestigd voor een gedeelte de eerste hypothese, namelijk dat de 

proefpersonen taak B irritanter vonden dan taak A. Dit komt ook tot uiting 

in het gegeven dat 16 van de 18 proefpersonen de voorkeur geven aan 

taak A in plaats van taak B. Toch zijn er drie van de 18 proefpersonen 

geweest die taak A irritanter vonden dan taak B en twee van deze drie 

geven zelfs de voorkeur aan taak B. Dit komt zeer waarschijnlijk omdat 

deze personen in taak A lang hebben moeten zoeken naar de bestanden 

die verplaatst moesten worden, terwijl ze tijdens taak B de bestanden wel 

snel konden vinden. Deze personen deden namelijk langer over taak A 

dan over taak B. 

 

Uit de bovenstaande analyse is geen effect gevonden voor taakvolgorde 

F<1. Dit betekent dat de tweede hypothese verwerpt wordt. 

Dat er geen volgorde-effecten gevonden zijn, kan betekenen dat het 

verschil tussen de taakcondities te klein is geweest. Een verklaring zou 

kunnen zijn dat de taken niet lang genoeg hebben geduurd, waardoor de 

proefpersonen niet meer gestresst raakten tijdens taak B dan tijdens taak 

A en er daardoor te weinig verschil is ontstaan tussen de taakcondities.  
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SPIERSPANNING 

Bij het analyseren van de EMG-data blijkt dat er bij drie proefpersonen 

iets mis is gegaan tijdens de EMG-meting tijdens een van de taken; 

daarom worden deze data niet gebruikt in de analyse. De hieronder 

beschreven resultaten gelden dus voor 15 proefpersonen. Acht personen 

hiervan hadden taakvolgorde A–B. 

Bij het bekijken van de EMG-data valt op dat er een vrij lage constante 

spanning te zien is. Dit komt omdat de trapeziusspier door de muistaak 

weinig wordt belast en de belasting die er is een continue belasting is. Dit 

is ook waar te nemen in de plots van de RMS’s. Bij vrijwel iedere 

proefpersoon blijft de spanning gedurende de taak op eenzelfde niveau. 

Daarom worden voor de analyse de gemiddelde RMS-waardes gebruikt. In 

tabel 8 staat een overzicht van de gemiddelde RMS waardes per arm 

(muisarm, niet muisarm) en per taak (A, B). 

 

Tabel 8 Gemmidelde RMS waardes 
 

Taak A, 

muisarm 

Taak B, 

muisarm 

Taak A, niet 

muisarm 

Taak B, niet 

muisarm 

15,1 34,2 17,3 14,4 
13,7 13,3 11,4 8,6 
36,6 32,0 31,0 35,0 
17,2 16,8 16,5 19,2 
32,8 19,0 37,8 30,5 
12,6 19,2 20,2 19,0 
7,3 10,8 16,8 18,1 
20,0 12,5 24,4 22,7 
22,1 35,4 13,3 14,0 
55,8 36,5 48,2 57,1 
46,5 47,3 18,9 14,8 
32,5 31,4 45,5 49,3  
38,1 30,2 16,4 17,0 
37,2 31,5 13,3 15,7 
21,1 47,4 30,0 27,6 

 

 

Om hypothese drie te testen zijn de gemiddelde RMS-waardes in een 

2(schouder; muisarm, niet muisarm) x 2(taak;taak A, taak B) x 

2(taakvolgorde; A-B, B-A) MANOVA gestopt, waarbij de laatste factor 

varieerde tussen proefpersonen. Deze analyse liet geen hoofdeffect voor 

de schouder conditie zien, F(1,13)=1.93, p>.1, geen hoofdeffect voor de 



De rol van computersoftware binnen de RSI-problematiek 

FLK van Mil  - 28 - 
jan-09 

taak conditie, F<1, p=ns en ook geen hoofdeffect voor taakvolgorde, 

F=(1,13)=1.18, p>.1. Wel liet deze analyse een interactie zien van taak x 

taakvolgorde, F(1,13)=5.58, p<.05, zie figuur 5. Analyse van simpele 

effecten liet zien dat het verschil in RMS waardes tussen de taakvolgordes 

groter is voor taak A dan voor taak B, zie tabel 9. Beide zijn echter niet 

significant, voor taak A geldt F=(1,13)=2,26, p=.157, voor taak B geldt 

F(1,13)=0.34, p=.571. Dit kan komen door lage aantal proefpersonen. 

 

Tabel 9 Gemiddelde waardes en standaarddeviaties 
 

 Taakvolgorde A-B  Taakvolgorde B-A 

 M SD  M SD 

Taak A 29.6 (13.0)  21.2 (7.4) 

Taak B 27.1 (12.2)  24.1 (6.5) 

 

Gemiddelde RMS waarde

15

17

19

21

23

25

27

29

31

A-B B-A

Taakvolgorde

Taak A
Taak B

 
 Figuur 5 Gemiddelde RMS waardes uitgezet tegen taakvolgorde. 
 
 
Het blijkt dat onafhankelijk van de taakvolgorde de hoogste spierspanning 

wordt gemeten tijdens de eerste taak en dat de spierspanning tijdens de 

uitvoering van de tweede taak is afgenomen. Dit is te verklaren doordat 

de proefpersonen gespannen zijn op het moment dat ze aan het 

experiment beginnen en deze spanning gedurende het experiment 

afneemt. Het verschil in afname van de spierspanning is echter groter op 

het moment dat de tweede taak, taak A is (zie tabel 9). Deze bevinding 
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ondersteunt de derde hypothese dat taak B als tweede taak leidt tot meer 

spierspanning dan wanneer taak A de tweede taak is. 

Verder liet deze analyse een 3-weg interactie zien van taak x schouder x 

taakvolgorde, F(1,13)=5.52, p<.05. Aansluitende analyse liet zien dat het 

verschil in EMG waarde tussen de trapeziusspier van de muisarm en de 

niet muisarm significant verschilt voor taak B tijdens taakvolgorde B-A, 

F(1,13)=8.76, p<.05, zie figuur 6. Alle andere interacties zijn niet 

significant. 

 

 

Figuur 6 Gemiddelde RMS waardes van de schouders (muisarm vs. niet 
muisarm) per taakvolgorde (A-B vs. B-A). 
 

Tabel 10 geeft een overzicht van de gemiddelde waardes en 

standaarddeviaties.  

 

Tabel 10 Gemiddelde waardes en standaarddeviaties 
 

 Taakvolgorde A-B  Taakvolgorde B-A 

muis arm M SD  M SD 

Taak A 30.2 (14.4)  23.9 (13.7) 

Taak B 24.4 (9.4)  31.8 (14.0) 

      

niet muis arm      

Taak A 29.0 (14.0)  18.5 (5.4) 

Taak B 29.7 (16.8)  16.4 (2.0) 

 
 

 

Taakvolgorde A-B

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Muisarm Niet muisarm

Gem. RMS waardes

Taak A
Taak B

Taakvolgorde B-A

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

Muisarm Niet muisarm

Gem. RMS waardes
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CORRELATIE SUBJECTIVE BEOORDELING EN SPIERSPANNING 

Naast de bovenstaande analyses is er explorerend gekeken of de 

antwoorden op de subjectieve vragen correleren met de waargenomen 

spierspanning. In tabel 11 staan de correlatiegegevens.  

 
Tabel 11 Correlaties tussen spierspanning en subjectieve 

beoordeling taken 
 

Sub. beoordeling 

 Gem. RMS 

waarde 

muisarm, taak A 

Gem. RMS 

waarde 

muisarm, taak B 

Gem. RMS 

waarde andere 

arm, taak A 

Gem. RMS 

waarde andere 

arm, taak B 

Irritatie taak A 
Pearson Cor. ,246 ,373 ,656 ,524 

Sig. (2-tailed) ,377 ,170 ,008a ,045 

Irritatie taak B 
Pearson Cor. -,066 -,082 ,158 ,018 

Sig. (2-tailed) ,814 ,770 ,573 ,948 

Stress taak A 
Pearson Cor. ,097 -,119 ,168 ,332 

Sig. (2-tailed) ,730 ,672 ,550 ,227 

Stress taak B 
Pearson Cor. ,316 ,037 ,197 ,382 

Sig. (2-tailed) ,251 ,897 ,483 ,160 

Leukheid taak A 
Pearson Cor. ,030 ,165 -,412 -,331 

Sig. (2-tailed) ,916 ,557 ,127 ,229 

Leukheid taak B 
Pearson Cor. -,262 ,091 -,535 -,544 

Sig. (2-tailed) ,345 ,746 ,040 ,036 

N=15. a Significante correlatie. 
 

Uit de correlatieanalyse blijkt dat er volgens de Dunn-Sidak toets geen 

enkele significante correlatie is tussen een subjectieve beoordeling en 

spierspanning in de trapeziusspier aan de muisarm zijde. Wel is er één 

significante correlatie met de zijde van de niet muisarm en zijn er enkele 

correlaties die neigen naar significantie zie in tabel 11 de cursief gedrukte 

waardes. Dit is een opmerkelijke bevinding die suggereert dat de 

subjectieve beoordeling van de vragen meer afhangt van de 

waargenomen spierspanning tijdens de taak in de schouder van de arm in 

rust.  

 

 

 



De rol van computersoftware binnen de RSI-problematiek 

FLK van Mil  - 31 - 
jan-09 

Conclusie 

Het doel van dit experiment was om de invloed van een slechte MCI op 

stress, irritatie en leukheid te testen. Het blijkt dat alleen voor de 

variabele irritatie er een significant verschil is tussen de taken. De eerste 

hypothese wordt dus maar gedeeltelijk bevestigd. Taak B leidt dus niet to 

significant meer stress. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de taak te 

kort is geweest om echt stress op te wekken. Daarnaast is er geen 

volgorde effect gevonden, wat betekend dat de tweede hypothese wordt 

verworpen. 

Uit dit experiment is ook gebleken dat er tussen de twee taken relatief 

weinig verschil in spierspanning optreedt. Wel is er een verschil gevonden 

in taken als er enkel wordt gekeken naar de tweede taak. Er treedt dan 

namelijk meer spierspanning op in de taak met meer muisgebruik. Deze 

bevinding bevestigt de derde hypothese.  

 

Voor een vervolgonderzoek zou de tijdsduur van de irritante taak verlengd 

kunnen worden, om te onderzoeken of personen dan wel gestrest raken 

en er verhoging optreedt van de spierspanning. Daarnaast zou ook de 

spierspanning voorafgaand aan het experiment gemeten kunnen worden 

en ook tijden de rustperiode tussen de taken. Hiermee kan gekeken 

worden naar het verschil in spierspanning tussen de verschillende 

periodes.  

 

 

ALGEMENE DISCUSSIE 

 

De resultaten uit dit onderzoek zouden aanleiding kunnen geven tot 

vervolgonderzoek met meer deelnemers, zowel voor de inventarisatie als 

voor het experiment. Een verklaring voor het tegenvallende aantal 

deelnemers zou kunnen zijn dat de medewerkers al te vaak gevraagd 

worden om aan onderzoek mee te doen en dus niet meer aan alle 

onderzoekingen meedoen. Daarbij speelt waarschijnlijk ook het onderwerp 

van dit onderzoek een rol in de bereidheid van de medewerkers om mee 

te doen. Het blijkt dat het veelal medewerkers zijn die RSI klachten 

hebben of een RSI verleden hebben die aan het onderzoek meedoen; er 
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zijn maar twee deelnemers die helemaal geen klachten hebben 

gerapporteerd aan een van de ledematen. Uit ander onderzoek (Heinrich, 

Blatter, van den Bossche & Smulders, 2005; de Kraker, de Korte, van Mil, 

Rijs & Bongers, 2008) blijkt ook dat personen die klachten ervaren eerder 

bereid zijn om aan RSI onderzoek mee te doen en aanpassingen uit te 

proberen. Deze personen staan meer open voor dit soort onderzoek.  

 

Wat is de rol van computersoftware in de RSI-problematiek? Uit deze 

afstudeerscriptie blijkt dat computersoftware een voorname rol speelt in 

de RSI problematiek. De inventarisatie bevestigde dat een slechte MCI 

zorgt voor veel irritatie bij de gebruikers. Daarnaast heeft het experiment 

aangetoond dat extra, onnodige, handelingen leiden tot irritatie bij de 

gebruikers. Het is dus erg belangrijk dat er bij de ontwikkeling van 

softwareprogramma’s goed nagedacht wordt over de user interface. Deze 

moet vooral functioneel en duidelijk zijn. Gebruikers moeten niet 

geïrriteerd raken door de software. Softwareprogramma’s zijn een 

hulpmiddel om een taak uit te voeren. Vaak zorgt de taak zelf al voor 

voldoende problemen; dan is het niet gewenst dat het hulpmiddel wat je 

gebruikt nog eens extra irritaties met zich meebrengt. 

 

Uit de explorerende correlatieanalyse van de subjectieve beoordeling van 

de taken en de spierspanning lijkt het erop dat er een correlatie is met de 

spierspanning aan de niet muisarm zijde. Dit zou kunnen betekenen dat 

bij onderzoek waarbij spierspanning gemeten wordt tijdens 

computertaken, deze enkel gemeten hoeft te worden aan de zijde die niet 

gebruikt wordt. Deze bevinding lijkt zeer geschikt voor vervolgonderzoek. 
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APPENDIX A: Beschrijving programma’s 

Word: Tekstverwerkingsprogramma 
I. Explorer: Webbrowser 
Explorer: Windows verkenner 
Lotus Notes: E-mail programma 
Emacleod: Essential Macleod is een softwarepakket voor het ontwerpen en 

analyseren van ‘optical thin films’ 
Acrobat: Acrobat reader, lezen van pdf bestanden 
Excel: Spreadsheet programma 
Powerpoint: Presentaties maken 
Director: Om websites te maken 
Origin75: Grafisch programma en voor data analyse 
Winphone: Programma om mee te bellen 
Devenv: Devenv is een onderdeel van Microsoft Visual Studio 
Textpad: Simpel programma om in te typen 
Matlab: MatrixLaboratory is een softwarepakket voor numerieke berekeningen 
Pfe32: Zoals notepad, alleen kan het hele grote files openen 
Spsswin: Statistiekprogramma 
Ois: Dit is een onderdeel van Microsoft Office Suite, om foto’s te beheren 
Acrord32: Acrobat reader, lezen van pdf bestanden 
Connect: Onderdeel voor Lotus Notes sametime connect 
Firefox: Webbrowser 
Visio: Voor het maken van tekeningen en diagrammen om zakelijke en 

technische concepten om te zetten in visuele diagrammen 
Java: Java is een programmeerprogramma 
Sipdiscount: Programma om te bellen via internet 
Tortoiseproc: Programma om documenten en folders te beheren 
Outlook: E-mail programma 
Asap: Photoshop video-book 
Rx: Voor het monitoren van gebruikers activiteit 
Gdsvu: GDSVU voor Windows maakt het voor ontwerpers mogelijk om snel 

GDSII data te bekijken en te plotten. 
Linkcad: LinkCAD is de meest robuuste en krachtigste CAD omzetter 
Acad: AutoCAD, professioneel teken pakket dat uiterst geschikt is om 

tekeningen in 2D te tekenen 
Easytravel: Routeplanner 
Uedit32: Tekst editor 
Vish: Onderdeel van Advanced Design System 2001 
Hdldesigner: HDL Designer geeft oplossingen voor het optimaliseren van het 

ontwerpproces, synthese en verificatie proces van geavanceerde 
ASIC en FPGA ontwerpen 

Precision_gui: The Precision Synthesis Graphical User Interface  
Quartus: Quartus II is een softwarepakket dat gebruikt kan worden om een 

hardware-ontwerp te programmeren. 
Audacity: Geluidsbewerkingssoftware waarmee het mogelijk is WAV-, AIFF-, 

Ogg Vorbis-, en MP3-bestanden te maken en te bewerken 
Nero: Brandprogramma 
Putty: Een programma om in te loggen op een server 
Virtualdub: Video bewerkingsprogramma 
Pp: Een programma om bestanden te converteren naar een ander formaat 
Filezilla: Voor het uploaden van bestanden 
Deltavw: Om documenten te vergelijken op verschillen 
Frontpg: Programma om websites te maken 
Remote: SMS tool 
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APPENDIX B: Aanbevelingen inventarisatie 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de portals en Lotus Notes hoog scoren op de 

risicofactoren en dus een potentieel risico vormen voor de ontwikkeling 

van RSI klachten. Ook de software programma’s Director, Vish en Rx 

vormen een potentieel risico voor de ontwikkeling van RSI klachten. 

Daarnaast worden er veel klachten gerapporteerd over de verschillende 

programma’s uit het Officepakket.  

Het grootste aantal gerapporteerde klachten gaat echter over de 

systeemsnelheid. Programma’s reageren vaak langzaam. Het gaat hier 

vooral om de programma’s die via het netwerk lopen zoals Lotus Notes en 

internet, indirect dus ook de portals. Door de snelheid van het systeem 

aan te passen kan er waarschijnlijk een heel groot gedeelte van de 

irritatie bij de gebruikers worden weggenomen, die volgens de 

onderzoeker een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van RSI 

klachten. 

 

Er zijn een redelijk aantal klachten gerapporteerd over de portals die 

gebruikt worden. Deze worden binnen PRE zelf ontwikkeld en hier zijn dus 

nog mogelijkheden tot verbetering. Belangrijk is om gebruikers in een 

vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van de portals, waardoor 

onduidelijke user interfaces voorkomen kunnen worden. 

Een mogelijkheid om het aantal muisklikken terug te brengen is om de 

programma’s ‘slimmer’ te maken. Ontwikkel de programma’s zo zodat het 

programma onthoudt wat de gebruiker heeft gedaan, of vaak doet en die 

mogelijkheden bovenaan zet in menu’s, of zelfs in een werkbalk. Opties 

die bijna nooit worden gebruikt komen dan onderaan in de menu’s of 

verdwijnen uit de werkbalk. Hierdoor wordt het voor de gebruiker 

makkelijker om bepaalde opties te vinden. Dit is waarschijnlijk voor PRE 

ook de makkelijkste manier om veranderingen aan te brengen in de 

gebruikte software. 

 

Er zijn ook veel klachten gerapporteerd over het Officepakket. Maar om 

hier aanpassingen in te kunnen aanbrengen wordt moeilijk omdat deze 

software wordt ingekocht en hier kan dus weinig invloed op bijvoorbeeld 
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de user interface worden uitgeoefend. Zoals genoemd is Lotus Notes een 

programma wat potentieel een groot risico met zich meebrengt voor de 

ontwikkeling van RSI klachten. De aanbeveling zou zijn om hier ook 

aandacht aan te besteden; men is echter binnen PRE al tijdens dit 

onderzoek overgestapt van Lotus Notes naar Outlook.  

 



De rol van computersoftware binnen de RSI-problematiek 

FLK van Mil  - 40 - 
jan-09 

APPENDIX C: Interface taak experiment 

 
 

 
 
De interface voor taak B is hetzelfde als de bovenstaande van taak A. 
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