
CANS staat voor: Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder. De definitie van 
CANS luidt: klachten van het bewegingsapparaat in arm, nek en/of schouder, die 
niet veroorzaakt worden door een acuut trauma of een systemische aandoening.  
 
CANS is een omschrijving van een klachtencomplex. Het is GEEN diagnose. Het 
CANS model laat zien dat de klachten in te delen zijn in specifieke en a-specifieke 
CANS. Een aandoening is specifiek als deze te diagnosticeren is. Dit betekent dat 
op basis van onderscheidende kenmerken de diagnose reproduceerbaar gesteld 
kan worden. Als een aandoening niet in het rijtje van de specifieke CANS 
voorkomt, wordt gesproken van a-specifieke CANS.  
 
De oorzaak van CANS is een combinatie van een langdurige, statische 
werkhouding en het maken van repeterende, veelal kleine bewegingen. De 
klachten ontstaan niet ineens maar door een opeenstapeling van effecten als 
gevolg van verschillende risicofactoren: 

Factoren Oorzaken 

Werkplek 
Meubilair 
Instelling werkplek 
Hulpmiddelen 

Werkhouding 

Onvoldoende afwisseling  
Ongemakkelijke werkhouding 
Statische houding 
Herhaalde bewegingen 

Gedrag 

Werkdruk, stress, deadlines 
Onvoldoende afwisseling / onderbreking 
Slechte verstandhouding op het werk 
Persoonsgebonden factoren (lichaamsbouw, stress) 
Privé-situatie 

Negeer beginnende klachten niet. Onderneem actie voordat het te laat is.  

De klachten kunnen heel verschillend zijn: u kunt last hebben van pijn, 
tintelingen, gevoelloosheid, stijfheid of krachtverlies in de bovenrug, de nek of de 
armen. Als u veel uren achter het beeldscherm doorbrengt, neemt de kans op 
klachten toe. Ook al heeft u het druk, zorg voor voldoende rustmomenten, zodat 
uw spieren kunnen ontspannen. 

Beelschermbril 
Vermoeide, gevoelige, branderige of tranende ogen? Hoofdpijnklachten? Dit kan 
verschillende oorzaken hebben zoals: te lang en eenzijdig werk achter het 
beeldscherm, spiegeling van ramen en lampen in het beeldscherm, het klimaat in 
de werkruimte of een bril die niet geschikt is voor beeldschermwerk. 

De gemiddelde afstand van de ogen tot het beeldscherm (van een gebruikelijk 
formaat) is 60 tot 70 cm. Zowel een bril voor dichtbij als voor veraf zijn niet 
ingesteld op deze afstand, zodat sommige brildragers moeite hebben om het 
scherm scherp te zien. Dit kan leiden tot een vreemde hoofdhouding om toch 
goed te kunnen kjiken.  
Een beeldschermbril kan dit voorkomen omdat deze juist scherpstelt op de 
afstand tot een beeldscherm.  
 
De faculteit kent een vergoedingsregeling voor een beeldschermbril. Daarvoor is 
een advies van de afdeling Arbo & Milieu nodig. 
 
De procedure daarvoor is als volgt: 



• De afdeling Arbo & Milieu voert een werkplekonderzoek uit. Daarbij worden de 
instellingen van de werkplek (daarmee ook de afstand tot het beeldscherm) 
geoptimaliseerd  

• Afhankelijk van de taken die worden uitgevoerd, wordt advies gegeven over 
het type bril dat gewenst is  

• Indien nodig wordt er bij de Arbodienst van de UU een oogmeting gedaan  
• Met een goedkeuring van de afdeling Arbo & Milieu kunnen de kosten worden 

gedeclareerd bij de eigen afdeling. Vergoeding vindt plaats tot een vastgesteld 
maximum (2012: € 250).  

Beeldschermwerk 

Om gezondheidsklachten vanwege het werken met beeldschermen te voorkomen, 
is een goed ingerichte werkplek belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om steeds 
op tijd een pauze te nemen, beeldschermwerk af te wisselen met ander werk, 
niet langer dan 6 uur per dag beeldschermwerk te verrichten en klachten serieus 
te nemen.  

Een hulpmiddel voor het regelmatig nemen van pauzes en het voorkomen van 
onnodige piekbelastingen, is het pauzesoftwareprogramma Workpace. 
 
' De belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren voor klachten aan arm, nek en 

schouder zijn het uitoefenen van kracht en tegelijkertijd hoog frequent 
repeterende armbewegingen. Bij beeldschermwerk lijkt vooral het langdurig 

achtereen werken achter een beeldscherm het risico te vergroten'  
(prof. dr. ir. Paulien M. Bongers (TNO)) 

Heeft u vragen of wilt u een werkplekonderzoek, neem dan contact op met de 
afdeling Arbo & Milieu van de faculteit, t.2457.  

 


