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VERENIGINGSNIEUWS

Goed nieuws voor 2017: de subsidie is toegekend! We kunnen onze
plannen gaan uitvoeren. We kunnen daarbij nog best hulp
gebruiken. Kun je een bijdrage leveren, hoe klein ook, meld je dan
aan bij vrijwilligerswerk@rsi-vereniging.nl. Je krijgt er een
enthousiast team, opleidingen en vrijwilligersmiddagen voor terug.
Bijvoorbeeld een inspirerende didgeridoo-workshop.
 
Zet zaterdag 18 maart in je agenda, voor de Algemene
Ledenvergadering en themamiddag "RSI anno 2017". Hierbij kun je
meepraten over jouw vereniging en bijgepraat worden over de
laatste ontwikkelingen rond RSI. Het inhoudelijke programma wordt
later bekendgemaakt via deze nieuwsbrief en onze website.

 

  
 
 

 

ZORGVERZEKERING KIEZEN

Weet jij al welke zorgverzekering je wilt in 2017? Het is lastig om de
juiste verzekering te kiezen, maar Patiëntenfederatie Nederland
heeft daarvoor handige hulpmiddelen gemaakt.
 
Lees meer op onze website.
 

 

 
  

OPROEP: ERVARING MET (LOW LEVEL LASER)
THERAPIE

De mediaredactie wil meer schrijven over RSI-behandelingen.
Welke behandelingen zijn er en welke zouden kunnen helpen? In
Australië bijvoorbeeld zijn positieve ervaringen met low level laser
therapie. Heb jij ervaring hiermee? Of heb je een andere
behandeling die voor jou goed gewerkt heeft, of juist helemaal niet?
Meld het op onderzoek@rsi-vereniging.nl.
 

 

 
 

 
  SMARTPHONE SLECHT VOOR NACHTRUST?!
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 SMARTPHONE SLECHT VOOR NACHTRUST?!

Recent onderzoek toont een relatie tussen nachtelijk
smartphonegebruik en slaap. Het is onduidelijk of mensen slechter
slapen door hun smartphone, of hun smartphone gebruiken omdát
ze slecht slapen. Het blauwe licht van smartphone displays heeft
wel een negatief effect op het slaaphormoon melatonine. En
kinderen slapen slechter met een smartphone in hun slaapkamer,
ongeacht of ze die gebruiken.

 

 
  

 
  

RSI BIJ SCHOOLGAANDE KINDEREN

Drie studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzoeken RSI bij
kinderen, in opdracht van de RSI-Vereniging. Uit het
literatuuronderzoek blijkt in een Finse studie dat 60% van de
kinderen tussen 10 en 17 jaar nekpijn heeft bij computergebruik. De
studenten onderzoeken nu verder wat er in Nederland bekend is
over klachten en preventie bij kinderen.
 

 

 
    

 
 

 TIP: DRAAIKUSSEN VOOR IN- OF UITSTAPPEN

Kun je moeilijk in- of uitstappen in je auto of bed? Als je niet goed
kunt draaien dan is dit draaikussen van Vitility misschien de
oplossing. Je gaat erop zitten en draait zittend op het kussen de
auto of je bed in of uit. Aan de onderkant van het kussen zit een
anti-sliplaag, zodat je niet wegglijdt.
 
Te koop vanaf ongeveer € 35.
 
Je vindt meer informatie over dit kussen op deze webpagina van
Scouters.
 

 

   
 

 
 

 

TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (11)

Deze keer weer een paar sneltoetsen voor tekstverwerking. Deze
nieuwe sneltoetsen gaan over uitlijnen: links, rechts, centreren of
uitvullen. In plaats van op het symbool te klikken kun je dat ook
doen met sneltoetsen.
 
Selecteer eerst de tekst die je wilt uitlijnen. Voor links uitlijnen toets
je Ctrl + L, voor rechts uitlijnen Ctrl + R, voor centreren Ctrl + E
en voor uitvullen Ctrl + J. Deze sneltoetsen werken in Word en in
OpenOffice.
 
Alle sneltoetsen uit vorige afleveringen staan op onze website.
Succes!

Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren
gebruiken.
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gebruiken.
 

  
     

 
  

 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/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=9&mailid=54
mailto:webmaster@rsi-vereniging.nl
mailto:webmaster@rsi-vereniging.nl
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=54&key=LlQ9KsSj3Ntkf8

