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WE ZIJN OVER NAAR EEN NIEUWE WEBSITE

De eerste stap is gezet: de nieuwe site van de RSI-vereniging is online. Een
frisse moderne uitstraling en een beter systeem met nieuwe functionaliteiten
waren de belangrijkste eisen aan de makers. Het is hun gelukt en het is nu aan
ons om de volgende stap te zetten – het vernieuwen van de inhoud en het
benutten van alle mogelijkheden die we nu tot onze beschikking hebben.

Behalve een nieuw ‘jasje’ heeft de site ook een nieuw structuur en navigatie. Het
is dus even wennen, maar na een tijdje moet alles juist beter vindbaar worden.
Bijna de gehele inhoud van de ‘oude’ site is voorlopig overgeplaatst.  De
mediaredactie van de RSI-vereniging is bezig om sommige artikelen te herzien
en te vernieuwen. Er komen ook nieuwe rubrieken en in onze volgende
nieuwsbrieven vertellen we er meer over. 

 

 
 

 
 

 

VOOR DE GEBRUIKERS VAN RSS-FEEDS

Vind je het handig om RSS-feeds te gebruiken? Net als de oude biedt de nieuwe
site van onze vereniging ook deze mogelijkheid. Helaas moet je je dan opnieuw
abonneren op de feeds. Sorry voor het ongemak. Er zijn tegenwoordig veel
gratis RSS-readers beschikbaar. Gebruik je graag Firefox-browser? Deze heeft
zelfs een ingebouwde RSS-reader voor al het gemak. Heb je geen idee waar
wij het hier over hebben, maar nu wel een beetje benieuwd? Lees hier een leuk
artikel over RSS.

 

 
 

 
 

 

NIEUWE EDITIE RSI-MAGAZINE VERSCHIJNT IN
OKTOBER

Onze mediaredactie werkt momenteel aan de nieuwe uitgave van het RSI-
magazine. Zoals onze oplettende lezers waarschijnlijk hebben opgemerkt
verschijnt het magazine sinds vorig jaar 2x per jaar. Een papieren uitgave is
helaas een grote post in het budget van de vereniging. Het terugbrengen van de
kwartaaluitgave naar slechts twee edities is dus een direct gevolg van de lagere
overheidssubsidie die de RSI-vereniging sinds 2013 ontvangt. Toch doen we ons
best om het magazine te blijven uitgeven en onze leden via dit toegankelijke
medium te blijven bereiken.

De subsidieaanvraag voor 2015 gaat binnenkort weer naar het ministerie. We
hopen dat we ook in 2015 genoeg middelen hebben om  onze activiteiten in de
breedte te kunnen uitvoeren. Dit laatste wordt weer alleen mogelijk als ons
deskundige en actieve redactieteam, het bestuur en alle vrijwilligers hun werk
met plezier blijven doen. 

 

 
 

 
 

RECOUP WEER IN NEDERLAND TOT 5 SEPTEMBER

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=28&key=a0QKcxB5&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_28
http://www.rsi-vereniging.nl/?acm=1618_28
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=26&mailid=28
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=27&mailid=28
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RECOUP WEER IN NEDERLAND TOT 5 SEPTEMBER

Vanaf maandag 25 augustus zijn specialisten van Indische Recoup weer in
Nederland. Dr. Sharan zelf heeft maar twee dagen om zijn kennis en ervaring te
delen met Nederlandse patiënten en specialisten. Hij is dus op afspraak
beschikbaar op 25 en 26 augustus. Dr. A. Jose blijft iets langer. Met hem kun je
een afspraak maken tot en met 5 september.

Net als vorig jaar vinden de ontmoetingen plaats in de Inner Touch Tai Chi
school van Judith van Drooge in Zwolle. Het adres is Westerlaan 51, 8011 CA
Zwolle, op vijf minuten lopen van het station of 2 minuten rijden vanaf de
snelweg A28; parkeren kan gratis voor de deur. Voor meer informatie en het
maken van afspraak kun je terecht bij Janneke Vasse jtvasse@xs4all.nl .

 

 
 

 
 

 

REVALIDATIE THUIS: HEB JE EEN TIP, INNOVATIE OF
ANDER IDEE?

Revalidatie na ziekte begint vaak pas echt in de thuissituatie en vraagt veel van
patiënten en mantelzorgers. Dit jaar besteedt de Week Chronisch Zieken in het
bijzonder aandacht aan revalidatie-innovatie thuis. Daarom roepen ze cliënten,
mantelzorgers en professionals op om tips, ideeën en innovaties aan te dragen
om deze in ieders belang voor het voetlicht te brengen.

Heb je ervaring met revalidatie thuis en een tip of idee dat hierbij van nut is? Heb
je een goede ervaring met een hulpmiddel dat de zelfredzaamheid vergroot? Of
heb je misschien een nieuwe, verassende toepassing van een hulpmiddel
ontdekt? Deel jouw ervaring met de Week Chronisch Zieken. Mail je tip, idee of
plan naar info@chronischziek.nl voor 30 september 2014.

 

 
 

 
 

 

LEES REGELMATIG ONZE NIEUWSBRIEF

Na een lange pauze en zomervakantie heb je weer onze nieuwsbrief mogen
lezen. We hopen dat jij de informatie interessant en nuttig vond. Met deze
nieuwsbrief proberen we onze leden en partnerorganisaties snel op de hoogte te
stellen van de relevante nieuws binnen en buiten onze vereniging. We doen ons
best om de nieuwsbrief weer regelmatig te gaan versturen. Heb jij een kort
nieuws voor onze lezers? Stuur deze naar postbus@rsi-vereniging.nl .
Vermeld als onderwerp “Nieuwsbrief”. 

Alvast bedankt en tot de volgende keer.
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