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VERENIGINGSNIEUWS

Wil jij meer grip op je pijn? Kom dan 18 maart naar de themamiddag
‘RSI anno 2017’. Interessante ontmoetingen gegarandeerd! Kijk hier
voor het programma.
 
Marjolein Hasenbos is in januari afgestudeerd als
ervaringsdeskundige RSI-coach. De RSI-coaches zijn 18 maart ook
aanwezig en geven een workshop. We zoeken nu nieuwe coaches
voor het certificeringstraject. Ben jij coach en heb je interesse, kijk
dan hier.

 

  
 
  DE RSI-LIJN

Heb je wel eens gebeld met de RSI-lijn? De lijn wordt bemand door
ervaringsdeskundige vrouwen. Lucht je hart, stel je vragen, of deel je
ervaringen en bel 0900-7745456 (geen extra kosten). E-mailen kan
ook.

 

 
  TIP VAN SCOUTERS

In een fles knijpen om er een beetje zeep, douchegel of shampoo uit
te krijgen kan zeer pijnlijk of onmogelijk zijn. Als je slim bent, dan
gebruik je flesjes met een pompje. Nog slimmer is het om het door
iemand anders te laten overgieten in flesjes met een pomp.

 

 
 

 
  ARBOBALANS 2016

TNO biedt met de Arbobalans jaarlijks inzicht in
arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid.
Verontrustend is dat het aandeel werknemers dat meer dan zes uur
per dag met de computer werkt stijgt van 22% naar 25%. Positief is  
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per dag met de computer werkt stijgt van 22% naar 25%. Positief is
dat het aandeel arm/nek/schouderklachten in het ziekteverzuim daalt
van 11% naar 9%. Het volledige rapport vind je hier.

 

 
  

 
 

 

OPROEP MIJN GEZONDHEIDSGIDS

Mijngezondheidsgids.nl is op zoek naar een RSI-ervaringsverhaal.
Deze website is een gezondheidsplatform dat graag aandacht wil
besteden aan RSI. Wil jij jouw RSI-verhaal delen? Dit mag ook
anoniem. Neem s.v.p. contact op via voorzitter@rsi-vereniging.nl.
 

 

 
    

 
 

 LAAT GEEN GELD LIGGEN BIJ DE
BELASTINGAANGIFTE

Op de website van Meerkosten staat hoe mensen met een ziekte of
beperking extra kosten voor een deel kunnen aftrekken van de
inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld reiskosten die je maakt voor een
behandeling. Meer informatie op onze website.
 

 

   
 

 
    LEUK WEETJE: DE EXCEL UITDAGING

Hunter Hobbs uit Oklahoma had blijkbaar tijd over, en ging de excel
uitdaging aan. Het doel? Met het pijltje-naar-beneden naar het einde
van een excel werkblad scrollen, zonder pauze. We weten nu dat het
negen uur, 36 minuten en 10 seconden duurt om regel 1.048.576 te
bereiken. Nuttig? Absoluut niet. Maar wel vermakelijk, zie hier.

 

   
 

 NEUROMODULATIE – ELECTRICITEIT ALS MEDICIJN
TEGEN PIJN

Als fysiotherapie, pijnstillers of zenuwblokkades niet werken, kan
neuromodulatie een laatste redmiddel zijn bij pijnklachten. Het is een
soort pacemaker die pijnsignalen kan blokkeren. Een ingewikkelde
operatie, die alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen kan worden
uitgevoerd. Meer lees je hier.
 

 

  
 
  AANGEPASTE VAKANTIEGIDS

Wil je graag met vakantie, maar heb je aanpassingen of
hulpmiddelen nodig? Op de website van de Aangepaste Vakantie
Gids kun je via een keuzemenu aangeven wat je nodig hebt en dan
krijg je een overzicht te zien met mogelijkheden in binnen- en
buitenland. Van bungalows tot avontuurlijke vakanties in Afrika en
meer.

 

 
  SMARTPHONE APPS BETERE HOUDING
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Houding

Via het programma Kassa van de Vara kon je in december meedoen
aan “een maand zonder smartphone”, om aandacht te vragen voor
de op steeds jongere leeftijd voorkomende nek- en rugklachten.
Wees je bewust van je houding en download de apps die je helpen
klachten te voorkomen.
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