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FIJNE FEESTDAGEN ZONDER RSI-KLACHTEN

Deze leuke tijd van het jaar kan soms voor extra ongemakken zorgen.
Dit is namelijk ook de periode waarin rsi-klachten de kop op kunnen
steken.

Eerst komt de drukte en de neiging om alles voor het einde van het jaar
af te willen maken. Vervolgens stress in verband met familiediners en
ingewikkelde recepten waarmee we iedereen willen verwennen. En als
dit allemaal voorbij is, gaan we lekker op de bank met een tablet of
smartphone zitten: onze ervaringen op sociale media delen, talloze
foto’s van vrienden, hun liefdes en huisdieren bekijken, van
commentaar voorzien en LIKEn.

Het geldt eigenlijk voor bijna alles: alles is goed, maar met mate. Een
lekker kerstrecept hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt overal en
voortdurend surfen op je tablet, maar is het echt nodig? En ja, kun je
ooit werkelijk alles afmaken, en wat doe je dan daarna?

Het kan ook anders: lekker eten, feesten en ontspannen zonder
rsi-klachten! Iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2015 toegewenst!

 

 

 
 

 

ZET JE TABLET EENS OP TAFEL!

Onze tablets en telefoons worden steeds ‘Smarter’. We kunnen er
steeds meer mee en als gevolg daarvan besteden we er ook steeds
meer tijd aan. De komst en snelle ontwikkeling van het draadloze
internet heeft het mogelijk gemaakt om overal online te kunnen zijn.
Een vrij logische ontwikkeling is dan ook dat we onze pc’s met
instelbare schermhoogte, ergonomische snufjes, bureaus en
bureaustoelen vaker in de hoek laten staan. We gaan liever op de
bank, in bed of in een café aan een wankelend tafeltje zitten te surfen
met onze telefoon of IPad.

Het nieuwste rapport van het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten signaleert voor het vijfde opeenvolgende jaar daling in
het aantal meldingen van beroepsziekten aan het houding- en
bewegingsapparaat. Deze is grotendeels te danken aan preventieve
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bewegingsapparaat. Deze is grotendeels te danken aan preventieve
middelen die in deze jaren zijn ontwikkeld en toegepast.

Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe soorten klachten door langdurig
gebruik van een touch screen. In samenwerking met Microsoft is in de
Verenigde Staten een studie uitgevoerd waaruit blijkt dat de meest
voorkomende werkwijzen met touch screens voor meer extreme
polshoudingen zorgen en dus een grote risicofactor vormen.
Omdat de tablet vaak bij ons op schoot ligt, hebben ook onze
nekspieren er onder te lijden. Hoe kleiner het scherm, hoe meer we ons
moeten concentreren. Dus zitten we helemaal stil, vergeten de tijd en
negeren de signalen van onze lichaam. Niet doen dus. 

Zet je tablet op tafel en gebruik een speciale houder of hoes die
het scherm schuin omhoog zet. Moet je een lange e-mail schrijven –
sluit dan een extern toetsenbord aan. Spreek vaker af met je vrienden
en laat de sociale media niet het echte menselijke contact vervangen.

 

 

 
 

KERSTCAKE MET CRANBERRYCOMPOTE

Niets is zo lekker als een zelfgebakken cake. En dan niet uit een kant-
en-klaarpak, maar gewoon met bloem, boter, eieren, bakpoeder en wat
er nog meer in moet. Zonder allerlei ongezonde toevoegingen en E-
nummers. Maar hoe doe je dat als je RSI hebt en mixen een pijnlijke
zaak is? Lees hieronder de tips van onze redacteur Corinne Travail en
download het recept.

Corinne Travail:
Je koopt een mixer met kom op een standaard, zodat je de mixer niet
hoeft vast te houden. Ik heb nu al een tijdje de Bosch Ergomixx (450
W). Deze kost ongeveer € 80 en bevalt goed. In kookprogramma´s zie
je vaak de Kenwood mixers, maar die zijn heel erg duur (wel mijn
droomwens). Let goed op het vermogen als je een mixer koopt. Als
dat te laag is, dan wordt het deeg te zwaar voor de mixer.

Ik probeer altijd economisch te werken. Als je een wat grotere oven
hebt, kun je er net zo goed twee cakes in één keer bakken. De kom
van de mixer is namelijk groot genoeg voor een dubbele portie. En als
de twee cakes in de oven zitten, maak je (na een pauze!) nieuw beslag
voor de volgende twee. Lekker om later uit te delen aan je
familieleden en vrienden. Wordt altijd goed gewaardeerd. En je
hoeft maar één keer alles op te ruimen. Je kunt de cake ook goed
(in gedeelten) invriezen.

Sinds een aantal jaren gebruik ik siliconenvormen. Die roesten niet en
de kans is groter dat de cake er heel uitkomt. Wel altijd blijven invetten
en niet in de vaatwasser doen! Als je al je taken goed plant (ook de
pauzes!) en niet alles op het laatste moment doet, kun je meer dan
je denkt. De (houdbare) boodschappen doen en deze cake bakken -
doe je een paar dagen van te voren. Minder druk in de winkels en
minder stress in de keuken.

 

 

 
 

EGBERTIEN’S KERSTBLOG: MIJN IDEALE KERSTDAG

We kijken vaak naar deze feestdagen uit en dromen van dingen die we
gaan doen of juist niet doen. Toch als puntje bij paaltje komt, besteden
we deze tijd vaak anders dan we zouden willen. Het kan ook niet
anders… Of toch? Het kan zeker geen kwaad om even stil te staan en
te bedenken hoe je ideale Kerstdag er eigenlijk uitziet. Om te
beginnen… Lees hier de blog van Egbertien Martens over haar
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beginnen… Lees hier de blog van Egbertien Martens over haar
ideale Kerstdag. En die van jou – die moet ook gewoon kunnen.

 

 
 

FLOATEN: NIEUWIGHEID OP RELAXGEBIED

Het laatste maar niet het minste ingrediënt van deze feestperiode is
ontspanning. Iedereen heeft hier een eigen receptje voor, maar soms is
het ook de moeite waard om iets nieuws uit te proberen. Niet zo lang
geleden werden we benaderd door een fysiotherapeut die goede
ervaringen had met ‘floaten’. Floaten? Wat is dat? We hebben nog
geen mogelijkheid gehad om deze methode zelf uit te proberen, maar
hier alvast een paar feiten op het rijtje.

Floaten is gewichtloos drijven in zeer zout water. Het speciale zout,
rijk aan magnesium, en het warme water creëren het effect van de
Dode Zee. Het water wordt continu verwarmd tot lichaamstemperatuur.
Door de rust, de gelijkmatige warmte en het ontbreken van de
zwaartekracht voelt het alsof je zweeft. 

Maar dan: dit alles vindt plaats in een special hiervoor ontworpen
cabine. Heb je last van claustrofobie – informeer je eerst bij de
aanbieder. Bij sommige heb je zelf controle over het licht, de eventuele
muziek, luchtcirculatie, intercom en het ‘open-of-dicht’ doen van de
cabine.

Het is van oorsprong een medisch-therapeutische behandeling. De
Amerikaanse neuropsycholoog Professor Dr. John Lilly, verbonden
aan het “National Institute of Mental Health” in Bethesda USA,
ontwikkelde deze techniek in de jaren ‘50. Vanaf jaren 80 werd het
floaten wereldwijd steeds populairder, en eind jaren 90 is deze
methode ook in Nederland geïntroduceerd.

Het water in de floatcabine wordt verrijkt met ongeveer 500 kg
magnesiumzout. Hierdoor wordt het krachtig genoeg om je
lichaamsgewicht te dragen. De liftende kracht van het zout voorkomt
ook ongewenst omdraaien. Je kunt dus gerust in slaap vallen
tijdens het floaten. Voor 45 minuten floaten betaal je gemiddeld
tussen de 30 en 35 euro.

Durf je het aan? We horen graag over je ervaring: postbus@rsi-
vereniging.nl.

 

  
  
  

 Copyright © 2018 - www.rsi-vereniging.nl  | contact 

U ontvangt deze nieuwsbrief als geïnteresseerde van de RSI-vereniging.
Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Meld u dan hier af

 

http://www.rsi-vereniging.nl/blog/498-mijn-ideale-kerstdag.html?acm=1618_34
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=54&mailid=34
mailto:postbus@rsi-vereniging.nl
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=9&mailid=34
http://www.rsi-vereniging.nl/nl/mail.html?acm=1618_34
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=34&key=LlQ9KsSj3Ntkf8

