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VERENIGINGSNIEUWS

Staat 5 maart al in je agenda? Eerst is er de jaarlijkse ALV waar je
kan meepraten over de plannen in 2016. Je kan ook later aansluiten
bij het inhoudelijke programma. Dit begint met een wervelende
presentatie van journaliste en schrijfster Mayke Calis over
socialbesitas, het overeten aan social media waar met name de
jeugd door getroffen wordt. Vervolgens kun je lekker gaan bewegen
in een workshop Zhineng Qigong of met RSI-coaches praten over
alle vragen waar je tegenaan loopt. Ook kun je lotgenoten
ontmoeten of een Chinees apparaat tegen pijnklachten uittesten.
Lees hier meer over het (gratis!) programma en hoe je je aan kan
melden.
 

 

 

 
 

 

3 GOEDE VRAGEN

Samen met je arts beslissen over welke zorg of behandeling je gaat
krijgen is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe kom je erachter welke
mogelijkheden er zijn en wat het beste past bij jouw situatie en jouw
leven? Bijvoorbeeld: “Moet ik me direct laten opereren of kan ik nog
even afwachten? Krijg ik medicijnen en wat zijn de bijwerkingen
daarvan? Hoe lang duurt het voor ik weer beter ben?”. Het is
belangrijk om deze vragen samen met je arts te beantwoorden in
een gelijkwaardig gesprek. Daarna kun je zelf bepalen op basis van
alle informatie welke zorg of behandeling je wilt ontvangen. Hoe pak
je dat aan? Patiëntenfederatie NPCF en Federatie Medisch
Specialisten patiënten en artsen helpen je op weg met hun
campagne 3 goede vragen. Kijk op onze website voor meer
informatie over dit onderwerp.
 

 

 

 
 

 

PROEFSCHRIFT ZELFMANAGEMENT: GEEN EFFECT,
OF TOCH WEL?

In december 2015 is Nathan Hutting gepromoveerd op zijn
proefschrift over een zelfmanagement programma bij RSI-klachten.
De boodschap in het proefschrift is gemengd: de deelnemers zijn

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=46&key=2aa3bb09bf1939d4a2b1ce4a381241fe&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_46
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=117&mailid=46
http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/ziektekosten.html?acm=1618_46


Doe uw voordeel met de aangifte 1

Rat 1

De boodschap in het proefschrift is gemengd: de deelnemers zijn
enthousiast over het zelfmanagement programma, maar de gemeten
effecten zijn klein. Zo hebben deelnemers wel significant minder
beperkingen, maar het verschil is niet groot genoeg om in de praktijk
veel uit te maken. Ook hebben deelnemers meer aanpassingen aan
het werk of de werkplek gedaan en ervaren ze minder
functioneringsproblemen op het werk. Het programma is helaas nog
niet ergens te volgen maar Nathan geeft wel een paar tips om zelf al
aan de slag te gaan. Voor meer informatie verwijzen we naar een
bespreking in RSI-Magazine nr. 1 van 2016, dat rond half maart
verschijnt.

 

 

 
 

 

DOE JE VOORDEEL MET DE AANGIFTE: DE AFTREK
VAN ZORGKOSTEN KAN LONEN!

Vanaf 1 maart 2016 kun je je aangifte inkomstenbelasting over het
jaar 2015 indienen. Dat kan met de belasting-app of online. Als je
veel geld uitgeeft aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen of
voorzieningen dan kun je misschien (een deel van) deze kosten
aftrekken, zodat je belastbaar inkomen omlaag gaat. Het belastbaar
inkomen is de basis voor het vaststellen van de hoogte van veel
toeslagen, zoals bijvoorbeeld je zorgtoeslag over twee jaar (voor de
hoogte van je zorgtoeslag over 2016 wordt gekeken naar je
belastbaar inkomen over 2014 enz.). Hoe lager je belastbaar
inkomen, hoe hoger de toeslagen.
 
Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of
chronische ziekte. Zij hebben een stappenplan gemaakt voor het
invullen van zorgkosten op een aangifte inkomstenbelasting. Je kunt
alle gegevens in het aangifteprogramma invullen en dan kun je zien
of het voor jou wat oplevert en hoeveel ongeveer. Zolang je de
aangifte niet verstuurt gebeurt er niets. Je doet pas echt aangifte als
je hem verstuurt met DigiD en daar krijg je een ontvangstbevestiging
van. Kijk op onze website voor meer informatie over de aftrek van
zorgkosten. Of kijk op de website van de belastingdienst.
 

 

 

 
 

 

MANUELE THERAPIE VOOR RATTEN BLIJKT
EFFECTIEF

Manuele therapie is één van de weinige bewezen effectieve
behandelingen bij RSI-klachten. Onderzoekers vroegen zich af of het
ook een preventieve werking zou kunnen hebben bij het uitvoeren
van repetitieve werkzaamheden met veel kracht, dus om RSI-
klachten te voorkómen. Dit hebben ze uitgetest op ratten die
herhaaldelijk naar eten moesten reiken en het met kracht moesten
pakken. Ratten die manuele therapie kregen voerden de taak beter
uit en vertoonden minder gedrag dat ongemak verraadt. Op basis
hiervan raden de onderzoekers aan om verder onderzoek te doen
naar manuele therapie als preventiemiddel. Misschien wil je jezelf
niet met een rat vergelijken, maar het kan geen kwaad om dit artikel
op je werk te laten zien als je je baas wil overhalen om
stoelmassages te regelen. Lees hier meer informatie over het
onderzoek.
 

 

 

 

 
 

  
TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (4)

http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/ziektekosten.html?acm=1618_46
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=129&mailid=46
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=119&mailid=46


Muis 4 Heb je sneltoetsen leren gebruiken en toepassen op je lijstje met
goede voornemens voor 2016 gezet? Een heel goed idee.
 
Leg hetzelfde voorwerp als bij de vorige keren in het zicht. De
webredactie heeft vier nieuwe toetscombinaties geselecteerd die je
kunt leren gebruiken in plaats van met de muis te klikken: Alles
selecteren (hele pagina): Ctrl + A; Tekstdeel selecteren: Shift +
pijltoetsen naar links, rechts, boven of beneden; Heel woord naar
links selecteren: Ctrl + Shift + ← (voor meer woorden vaker op ←
drukken); Heel woord naar rechts selecteren: Ctrl + Shift + →
(voor meer woorden vaker op → drukken).
 
Voor de Mac hebben we geen toetscombinaties gevonden om tekst(-
delen) te selecteren, die zijn er waarschijnlijk niet.
 
Kijk op onze website voor overzichten en tips uit vorige
afleveringen.
 
Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren
gebruiken!
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