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VERENIGINGSNIEUWS

Goed nieuws over het RSI Magazine: na twee magere jaren met twee
nummers per jaar, gaan we vanaf 2016 terug naar vier nummers per
jaar! Met dezelfde mix van informatie over alles wat met RSI te maken
heeft en ook nog in full colour. Het nieuwe bestuur is erin geslaagd om
afspraken te maken met stichting MEO in Alkmaar, waar eindredactie,
vormgeving en drukwerk straks in één hand zijn. MEO is een
leerwerkbedrijf dat jongeren met een arbeidshandicap, zoals AD(H)D of
autisme, begeleiding en werkervaring biedt in een professionele
omgeving. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de RSI-vereniging,
en bestuur en redactie kijken uit naar de nieuwe samenwerking. Als alles
goed gaat valt het eerste nieuwe nummer in maart 2016 op de mat bij
alle leden en donateurs.
 
Reserveer alvast zaterdagmiddag 5 maart in je agenda! De ALV van de
RSI-vereniging vindt dan plaats, gevolgd door een lezing en workshops,
bij Utrecht CS. Wil je invloed hebben op de plannen van de RSI-
vereniging, meepraten over de visie op RSI, tips krijgen in interactieve
workshops of gewoon praten met andere mensen die dezelfde klachten
hebben als jij – het kan allemaal op 5 maart. In januari wordt het
programma bekend gemaakt, houd onze website en deze nieuwsbrief in
de gaten, en als lid ontvang je natuurlijk een uitnodiging in de bus.
 

 

 

 
 

 

DENKHULP WERK EN CHRONISCH ZIEK

De Patiëntenbeweging Levenmetkanker en de Hiv Vereniging Nederland
hebben de Denkhulp werk en chronisch ziek ontwikkeld. Als je chronisch
ziek wordt zit je met veel vragen: wat gebeurt er met mijn baan, kan ik
mijn baan houden, moet ik re-integreren? Wat zijn mijn rechten, wat
moet ik zelf doen en wat kan ik van welke instantie verwachten aan
hulp? Het maakt weinig uit welke chronische ziekte je hebt: de vragen
over je inkomen en hoe het nu verder moet zijn hetzelfde. Via de menu´s
en submenu´s van de Denkhulp werk en chronisch ziek kun je
antwoorden vinden op deze en andere vragen. Mooi en overzichtelijk –
de moeite van het bekijken waard. Bijvoorbeeld om je goed voor te
bereiden op een (her-)keuring.
 
Kijk op onze website voor meer informatie over de Denkhulp werk en
chronisch ziek.

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=45&key=713175a1eb37871b41279bc2188713ca&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_45
http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/studie-en-werk/533-denkhulp-werk-en-chronisch-ziek.html?acm=1618_45


chronisch ziek.
 

 

 
 

 

ZORGVERZEKERINGEN 2016

Heb je al gekeken naar je zorgverzekering voor volgend jaar en heb je je
keuze al gemaakt? De premies van de verschillende zorgverzekeraars
zijn bekend. Nog niet alle zorgverleners hebben contracten met
zorgverzekeraars afgesloten. Het kan onzeker zijn of de kosten van je
huidige zorgverlener volgend jaar door je zorgverzekering worden
vergoed. Let daar goed op, anders moet je misschien een andere
behandelaar kiezen, of zelf (een deel van) de kosten betalen. Bedenk
goed welke zorg je nodig denkt te hebben en kijk niet alleen naar de
laagste prijs. Een budgetpolis lijkt voordelig, maar beperkt je sterk in je
keuzevrijheid. Als je dan veel moet bijbetalen of zelf betalen omdat je
behandelaar niet in de keuzelijst staat, kan je behandeling duur
uitpakken.
 
Op onze website vind je informatie en links om je te helpen de voor jou
juiste zorgverzekering te kiezen. Bijvoorbeeld: de keuzegids
zorgverzekeringen en de checklist van de NPCF. Of informatie over
het Nationale Zorgnummer van Ieder(in) en NPCF, voor vragen over
zorg. En de onafhankelijke vergelijkingssite van ZekerZorg. Op die
website vind je alle premies van de verschillende zorgverzekeraars
onder elkaar.
 
Zeg je huidige verzekering uiterlijk 31 december op als je wilt
veranderen. Sluit dan uiterlijk 1 februari 2016 een  nieuwe verzekering
af. De nieuwe verzekering geldt vanaf 1 januari.

 

 

 
 

IF IT BLEEDS, IT LEADS

De media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming over
beroepsziekten bij het grote publiek. Tot die conclusie komen Canadese
onderzoekers die onlangs hun artikel publiceerden in het International
Journal of Occupational and Environmental Health.
 
De onderzoekers vergeleken de meldingen in de media met het aantal
compensatieclaims van werknemers. Journalisten zijn op zoek naar
drama en vertrouwen in hun verhalen meer op verhalen van
regeringsvertegenwoordigers, politie-ambtenaren, brandweermannen en
werkgeversrapporten dan op verhalen van de getroffen arbeiders zelf.
 
Ook krijgen een aantal onderwerpen onevenredig meer aandacht. Zo
berichten de media meer over mannen dan over vrouwen, naar
verhouding veel over fatale ongelukken, kwetsuren die het gevolg zijn
van werken met gereedschap, branden of explosies en ongelukken die
acute schade veroorzaken, zoals brandwonden en breuken. Hierbij gaat
het meestal om zichtbare schade en verwondingen. Ook ongelukken in
de sectoren olie- en delfstoffenwinning en bouw- en mijnbouwsector
waren populair bij de media.
 
De media dragen er zo toe bij dat er een onrealistisch beeld ontstaat van
beroepsziekten en -schade.
 
Het artikel is te vinden op:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070326.
 

 

 

 
 

AANSTELLINGSKEURINGEN

http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/ziektekosten.html?acm=1618_45
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=108&mailid=45
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=109&mailid=45
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=110&mailid=45
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=111&mailid=45
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=112&mailid=45


 

AANSTELLINGSKEURINGEN

Je bent op zoek naar een (nieuwe) baan. Vaak vul  je daarvoor een
sollicitatieformulier in op papier of op internet. Op dat formulier kunnen
vragen over je gezondheid (nu en in het verleden) staan. Of er kan naar
je gezondheid worden gevraagd in een sollicitatiegesprek. Dat mag niet
altijd voor elke functie en daar zijn strenge regels voor! Die regels staan
in de Wet op de medische keuringen (Wmk) van 1 januari 1998. De
regels gelden ook als je binnen de onderneming waar je werkt naar een
andere functie solliciteert (wijziging arbeidsverhouding).
 
Soms hoort er een aanstellingskeuring bij de sollicitatie en ook dat mag
niet zo maar. Een aanstellingskeuring is een medische keuring die alleen
door een bedrijfsarts mag worden gedaan en volgens bepaalde regels.
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) houdt
in de gaten of werkgevers keuringen volgens de regels doen.
 
Lees meer over dit onderwerp op onze website.
 

 

 

 

 
 

  

 

TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (3)

Tijd voor een paar nieuwe sneltoetsen. Leg het voorwerp dat je de vorige
keer hebt gebruikt als geheugensteun weer voor je neus op tafel of je
bureau. Heb je de chocoladeletter van de vorige keer opgegeten? Prima,
dan gebruik je die sneltoetsen nu (als je niet gesmokkeld hebt). Een
nieuwe chocoladeletter (sla een voorraad in voor de volgende
afleveringen met nieuwe sneltoetsen), of de schaar of het plakband van
de eerste keer zijn ook goed. Het maakt niet uit welk voorwerp je
gebruikt als geheugensteun, als het maar een vast voorwerp is.
 
Nieuwe sneltoetsen
Open document (Ctrl + O), Nieuw document (Ctrl + N), Sluit
venster/document (Ctrl + W) en Sluit alle vensters/sluit programma
af (Alt + F4*). Voor de Mac gebruik je de Cmd-toets in plaats van de
Ctrl-toets, maar Cmd + n voor een nieuw document werkt niet. De letter
die je moet intypen hoeft geen hoofdletter te zijn. De sneltoetsen uit de
vorige nieuwsbrieven en die voor OpenOffice kun je terugvinden op
onze website.
 
*) F4 kan een andere functietoets zijn.
 
Software voor gebruik sneltoetsen
AltMOUSE is een programma dat je op je computer kunt installeren. De
naam is een samentrekking van Alternative for Mouse. Het programma
analyseert je muisgebruik terwijl je aan het werk bent op de computer. Bij
de door jou meest gebruikte muisklikken waar een alternatief voor is krijg
je een scherm te zien met de tip van de sneltoets. Het programma traint
je in het gebruik van de alternatieve toetsen. Prijs vanaf € 121, inclusief
BTW bij een 3-jarig contract voor één gebruiker. Kwantumkorting is
mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van Ergodirect.
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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/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=45&key=LlQ9KsSj3Ntkf8

