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VERENIGINGSNIEUWS

Wil je graag andere mensen met RSI ontmoeten? Wil je meer weten
over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar RSI? Wil je
alles weten over hoe je spieren werken? Kom dan op 24 september
naar de gezellige themamiddag “Spieren maken de mens” in hartje
Amsterdam. Kijk hier voor meer informatie. Aanmelden kan nog t/m
22 september.
 
RSI-Magazine nummer 3 verschijnt rond half september. Met
artikelen over Zit met Pit, een voorproefje van de week van de
Oefentherapie, linkshandigheid, stressmanagement, je rechten bij
ontslag, promotie-onderzoek naar RSI en meer.
 
Tenslotte: na een oproep in deze nieuwsbrief hebben we een tiental
mensen gesproken over de behandeling van schouderklachten bij
de huisarts. De richtlijn schouderklachten wordt namelijk herzien. Uit
de gesprekken komt een bedroevend beeld naar voren over hoe
huisartsen met deze klachten omgaan. De richtlijn wordt nauwelijks
gebruikt en één huisarts durft zelfs te beweren dat “deze klachten
niet meer bestaan”. We zijn met de NHG in gesprek om niet alleen
de richtlijn te updaten maar vooral te kijken hoe de toepassing ervan
kan worden verbeterd.
 

 

 

 
 

 

MEER ENERGIE BIJ CHRONISCHE PIJN

Energie is belangrijk voor gezondheid. Professor Erik Peper houdt
zich bezig met het optimaliseren van gezondheid en geeft op zijn
website tips om je energieniveau omhoog te krijgen. Het is
belangrijk om te weten welke activiteiten voor jou energie geven
danwel energie kosten. Dat is voor iedereen verschillend. Belangrijk
is ook dat je bijna altijd een keuze hebt of je iets gaat doen of niet.
Ook al heb je het gevoel dat je de afwas moet doen, het is nog
steeds een keuze, je kunt de afwas ook laten staan en plastic
borden gaan gebruiken. Als je een week bijhoudt welke activiteiten
jou energie geven of kosten, kun je daarna één energievretende
activiteit schrappen of verminderen en één energiegevende activiteit
vaker doen. Stap voor stap krijg je dan meer energie. Kijk hier voor
meer informatie over de energietips van Erik Peper.
 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=51&key=a21464d23946693dc07d9037b8832ff1&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_51
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/573-spieren-maken-de-mens-3.html?acm=1618_51
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=142&mailid=51


Casusboekje VN-verdrag
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VN-VERDRAG RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP

Als je chronisch ziek bent of een handicap hebt, dan kom je
geregeld hindernissen tegen. Mensen met een handicap hebben
rechten, maar recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende
dingen. Sinds 14 juli van dit jaar geldt het VN-verdrag rechten van
personen met een handicap in Nederland. Iedereen, ook mensen
met een handicap, moet kunnen deelnemen aan de samenleving,
maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Stimulansz heeft een
casusboekje gemaakt met praktijkvoorbeelden van hoe het mis kan
gaan en hoe het is opgelost. Met herkenbare situaties, leuk
geschreven en (nog leuker) geïllustreerd. 

 

 
 

 

VERGELIJKINGSHULP CARPALE
TUNNELSYNDROOM

Als je de diagnose carpale tunnelsyndroom krijgt dan kun je
daaraan geopereerd worden. Wat vind jij dan belangrijk als je een
ziekenhuis/chirurg moet kiezen? Zorgkaart Nederland heeft een
vergelijkingshulp gemaakt om je te helpen die keuze te maken en
onze vereniging werkt daaraan mee. In de vergelijkingshulp moet je
een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over de maximale
reisafstand, door welke soort chirurg je wilt worden geopereerd en
welke soort therapeut je na de operatie wilt. Wat vind je van deze
opties? Kun je met het beantwoorden van de vragen de juiste keuze
maken, zijn bepaalde vragen overbodig, of mis je nog iets? Laat het
ons weten via mediaredactie@rsi-vereniging.nl. Hoe meer
reacties, hoe beter we de vergelijkingshulp kunnen optimaliseren.
 

 

 

 
 

 

OPROEP OUDERS MET CHRONISCHE
PIJNKLACHTEN

Hoe denken jongeren, die zelf geen chronische ziekte of pijn
hebben, over chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat
bij mensen in hun omgeving? De Universiteit van Maastricht gaat
onderzoeken hoe jongeren tussen 12-16 jaar dat ervaren. Hebben
zij meer aandacht voor pijn die hun ouder of verzorger heeft? De
Universiteit zoekt 60 deelnemende ouder/kind-koppels en als je
deelneemt aan het onderzoek krijgt je kind een VVV-bon van € 10.
Onder de 60 koppels wordt ook nog een iPad Air 2 verloot. Kijk voor
meer informatie op de website van Pijnpatiënten naar 1 stem.
 

 

 
 
  

 
 

 
 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=148&mailid=51
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Wajong herbeoordeling

MELDPUNT HERBEOORDELING WAJONG

Had je al voor 2010 een Wajonguitkering? Het UWV gaat deze
groep van meer dan 200.000 Wajongers herbeoordelen en de FNV
heeft daarvoor een meldpunt ingesteld om te kijken of dat zorgvuldig
gebeurt. Ben je opnieuw gekeurd en hoe is dat gegaan? Ben je
gezien door een keuringsarts of is de herbeoordeling alleen op
papier gedaan? En als je (gedeeltelijk) bent goedgekeurd is daar
dan een goede reden voor gegeven en heb je dan ook hulp
gekregen om een baan te vinden? Deel je ervaringen en vul de
enquête in op de website van de FNV. Of kijk op onze website voor
meer informatie.
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