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VERENIGINGSNIEUWS

Er is veel bereikt de laatste jaren: weer 4 mooie Magazines
per jaar, boeiende themadagen, PR, RSI-preventie op
scholen en meer.
 
Maar niet alleen buiten is het nu de donkerste december in
tijden, ook bij ons. Onze voorzitter (tevens secretaris,
hoofdredacteur, PR en onderzoek) stopt na de ALV van 17
maart 2018.
 
Nieuwe vrijwilligers en bestuursleden zijn hard nodig, anders
komen onze doelstellingen in gevaar. Meer weten, mail ons.

 

 

 
 

 WORKSHOP PROF. DR. ERIK PEPER

Prof. Dr. Erik Peper geeft op dinsdag 16 januari 2018 in Rotterdam
een gratis workshop over de gezondheid van beeldschermwerkers.
Hij toont wetenschappelijk aan hoe onze houding onze mentale en
fysieke prestaties beïnvloedt.
 
Wat kun jij van hem leren over gezond beeldschermgebruik?
Schrijf je snel in, want we zien hem niet vaak in Nederland!
 

 

  
 
  ZORGSTANDAARD CHRONISCHE PIJN

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem is een
organisatie voor mensen met pijn. Sinds kort is er de
Zorgstandaard Chronische Pijn die je helpt om de beste zorg
voor je pijn te organiseren: snellere herkenning en betere
behandeling, zodat je pijn niet chronisch wordt.
 
Op de websites van Pijnpatiënten naar 1 stem en Dutch
Pain Society vind je meer informatie.
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  PIJNONDERZOEK

Hoe pijngevoelig ben jij? Heb je al mee gedaan aan het Groot
Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn van De Kennis van Nu
(NTR/NWO/Radboudumc)? Je kunt nog steeds meedoen aan
de test om het antwoord te krijgen.
 

 

 
  

 
  NAALDEN EN CARPALETUNNELSYNDROOM

Er is weinig degelijk bewijs voor de effectiviteit van
acupunctuur, maar een artikel in de Guardian geeft hoop.
 
Direct na behandeling bij carpaletunnelsyndroom was er
evenveel pijnverbetering met nepacupunctuur als met echte
acupunctuur. Maar fysiologisch waren er wél verschillen,
onder andere een verbeterde zenuwgeleiding. En alleen de
echt behandelde groep had na 3 maanden nog steeds minder
pijn.
 

 

 
    

 
 

 

TIPS ZORGVERZEKERING

Nog even wat tips voor je zorgverzekering:

Heb je nog rekeningen liggen over 2015? Declareer
ze snel, want na 31 december 2017 kan dat niet meer.
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden het
lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Kijk op
onze website welke zorgverzekeraars dat zijn.
Als je lid bent van onze vereniging kun je korting
krijgen op je zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Een
zorgverzekering opzeggen kan tot en met 31
december, een nieuwe afsluiten moet dan voor 1
februari.

 

  
  WORD JE BETER VAN EEN ANDERE

ZORGVERZEKERING?

De Informatiegids Zorgverzekering (voorheen Keuzegids
Zorgverzekering) van de Patiëntenfederatie Nederland is een
naslagwerk met informatie over zorgverzekeringen. Welke
keuzes heb je en wat wordt vergoed? De Informatiegids helpt
je bij het kiezen van een zorgverzekering.
 

 

   
 

 
 

TEKEN MEE TEGEN TE HOGE BTW
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Geen btw-verhoging

exercise
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Het nieuwe kabinet wil het lage btw-tarief van 6% voor onder
andere geneesmiddelen, voeding en hulpmiddelen verhogen
naar 9%. De dagelijkse boodschappen in de supermarkt,
medicijnen, hulpmiddelen en meer zullen veel duurder
worden. Een aantal organisaties heeft een protestactie
georganiseerd tegen deze verhoging.
 
Teken het protest!
 

 

  
 
  HOE MANAGE JIJ JE PIJN?

Die vraag stelde de Australische RSI-vereniging bij haar
symposium aan de bezoekers. Meest genoemd werden:
oefeningen doen (24%), meditatie of mindfulness (11%),
sociale activiteiten en met vrienden praten (9%), relaxen (7%)
of naar de fysio gaan, of meer over pijn leren (beide 6%).
Lezen (3%), acupunctuur (3%) of focussen op werk (4%)
waren minder populair.
 

 

  
 
 

 
RSI-LIJN EN E-MAILSERVICE

Wil je je hart luchten, vragen stellen of ervaringen delen? Bel
dan de RSI-lijn. Het werkt zo: als je binnen kantooruren belt
dan noteert ons bureau je gegevens, daarna belt een
ervaringsdeskundige vrijwilliger je meestal binnen twee
werkdagen terug. Buiten kantooruren kun je een bandje
inspreken. Je kunt zelf aangeven wanneer je teruggebeld wilt
worden en daar houden we zo veel mogelijk rekening mee.
 
RSI-lijn 0900-7745456 (geen extra kosten). E-mailen kan
ook, 24/7.
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