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KOM A.S. ZATERDAG NAAR ONS JUBILEUMCONGRES IN
UTRECHT

Elk jaar op de laatste dag van februari wordt wereldwijd aandacht gevraagd
voor RSI. International RSI Awareness Day is in het leven geroepen om
mensen bewust te maken van risico’s en de maatschappelijke impact van deze
aandoening op zowel korte als lange termijn. Want bewustwording is
noodzakelijk om in actie te komen.

Al twintig jaar spant onze vereniging zich in voor deze nog steeds actuele en
belangrijke zaak. In dit jubileumjaar hebben we gekozen om leden en
geïnteresseerden, waaronder ook therapeuten uit te nodigen voor een zeer
gevarieerd workshopprogramma. Meld je snel aan en kom zaterdag a.s. naar
Utrecht. Wij beloven je een interessante en nuttige, maar ook leuke middag .
Graag tot dan!

Ga voor meer informatie en je last minute aanmelding naar rsi-vereniging.nl.

 

 

 
 

 
WORKSHOP ‘MICROSTROOM THERAPIE’ KOMT TE
VERVALLEN

Mocht je bijzondere interesse hebben in de productdemonstratie van Jolanda
Wammes (zie het programmaoverzicht) – deze gaat helaas niet door. Je hebt
dan nog steeds een aantal mooie praktijkgerichte workshops om bij te wonen.
Met name: ‘Partnermassage en ontspanningstechnieken’ door Gideon de Haan;
‘GRIP op KANS’ - een zelfmanagement programma voor mensen met
aspecifieke KANS door Nathan Hutting en Sarah Detaille; ‘Ervaringsdeskundig
coachen’ door Joke Huisman en ‘Spraakherkenning nu!’ – een
productdemonstratie van de software door Godie Vierbergen. Tot zaterdag.

 

 

 
 

RSI-VERENIGING BIJ BNR EN DE TELEGRAAF

Elke woensdag tussen 15:30 en 16:00 uur praat Harmke Pijpers van BNR Radio
over de laatste ontwikkelingen in de zorg en methodes om gezond te blijven.
Woensdag 25 februari is er aandacht voor RSI. Je hoort een live interview met
Sandra Oudshoff, deskundige van de RSI-vereniging, tevens dagvoorzitter van
het jubileumcongres op 28 februari, en Anita Feleus, onderzoeker aan de
Hogeschool van Rotterdam en hoofdspreker op het congres.

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=36&key=vHvRMd7m&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_36
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/501-meld-je-gratis-aan-voor-de-jubileummiddag-rsi-vereniging-zaterdag-28-februari-2015.html?acm=1618_36
http://www.rsi-vereniging.nl/downloads/category/11-2015.html?acm=1618_36
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Met dit interview krijgen we als vereniging de kans om uit te leggen dat RSI nog
steeds een groot probleem is. Want RSI is onder andere verantwoordelijk voor
11% van het aantal verzuimdagen bij werknemers. We zullen het hebben over
de bijzondere risicogroepen zoals ZZP'ers en kinderen, maar ook over de
belangrijke rol van werkgevers en verzekeraars bij het voorkomen en herstel.
Het interview kun je ook op een latere tijdstip beluisteren via de site van BNR.

Op zaterdag 28 februari verschijnt op de Gezond pagina van de Telegraaf weer
een interview met Sandra Oudshoff en fysiotherapeut Reint Alberts, lid van de
Adviesraad van de RSI-vereniging. In het artikel praten zij over de omvang van
de RSI- problematiek in de Nederlandse samenleving. Ze leggen uit wat deze
aandoening betekent in het dagelijkse leven. Ook wordt er aandacht besteed
aan de rol van fijne en grove motoriek in het ontstaan van RSI-klachten.

 

 

 
 

CIJFERS BEROEPSZIEKTEN 2014 (NCVB)

Het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2014’ geeft de interpretatie van de
cijfers over het jaar 2013. Daarnaast staan hierin de ontwikkelingen over de
periode 2005 tot en met 2013. 

Het goede nieuws is, dat voor het vijfde jaar achtereen het aantal meldingen
van beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat daalt. De
onderzoekers vermoeden dat een belangrijke reden hiervoor is de aandacht
voor de problematiek en ook de ontwikkeling en inzet van preventiemiddelen. 

Het slechte nieuws is dat de ernst van het bijbehorende verzuim groot is. 37%
van de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat resulteert
volgens de bedrijfsartsen in een verzuim van meer dan één maand en 21%
zelfs in meer dan drie maanden. Negen procent (9%) van de
beroepsziektemeldingen veroorzaakt blijvende (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid. 

In 2013 is ook de eerste beroepsziektemelding van een ‘i-Pad-pols’ bij een
student ontvangen. RSI van de schouder of bovenarm, tenniselleboog en
chronische aspecifieke lage rugklachten vormen de meest gemelde
beroepsziekten in deze categorie. Het Carpaal Tunnel Syndroom is de meest
voorkomende beroepsziekte die onder neurologische aandoeningen valt.

 

 

 
 

JE ZORGKOSTEN TERUG VIA JE BELASTINGAANGIFTE!

Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra
kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot
deel aftrekbaar via de belastingen. Hoe je dit doet, zie je op de geheel
vernieuwde website www.meerkosten.nl. 

Nieuw op de website is informatie over de extra inkomensondersteuning die
gemeenten geven. De landelijke tegemoetkomingen, Wtcg en Compensatie
eigen risico (Cer), voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn
namelijk verdwenen. De financiële ondersteuning van deze groep mensen is nu
een taak van de gemeenten. 

De website is een initiatief van Ieder(in), netwerk voor mensen met een
handicap of chronische ziekte. Meerkosten.nl is een wegwijzer voor mensen
met hoge zorgkosten en helpt je met de belastingaangifte. De website maakt de
wirwar aan regels inzichtelijk. Naast de website, is nu ook een digitale
brochure met alle informatie als pdf- of word versie beschikbaar op de
website van Ieder(in).
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