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BUIG JE HOOFD NIET VOOR DE ‘SMARTPHONE-
NEK’

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Toch zien we steeds vaker dat
deskundigen uit de hele wereld het met elkaar eens worden als het
om de recente toename van nekklachten gaat. Je kunt onze alom
aanwezige smartphones en tablets de boosdoeners noemen.
Hoewel het probleem eigenlijk de houding is die we onbewust
aannemen bij het gebruikt ervan.

Dr Ken Hansraj, het hoofd ‘Spinale chirurgie’ aan de New York
Spine Surgery and Rehabilitation Medicine en een recente gast bij
ABC Radio (Australia), wijst aan dat de positie van het hoofd die
veel mensen en vooral veel jonge mensen hebben tijdens het
hanteren van een smartphone, een enorme druk zet op de
wervelkolom.

Je hoofd in ‘neutrale’ positie (je oren in één lijn met je schouders)
weegt rond 4,5 kg. Als je hoofd 15 graden naar voren afwijkt van je
‘neutrale’ positie wordt de druk op je ruggengraat al dubbel zo
groot. Bij 45 graden is de druk gelijk aan ongeveer vijf
bowlingballen. Hoe langer je in zo’n positie zit of staat…

Het onderzoek van Dr Hansraj is onlangs gepubliceerd in het
Amerikaanse medische tijdschrift Surgical Technology
International. Op de site van ASC Radio kun je het hele interview
(in het Engels) lezen of beluisteren.

 

 

 
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28
FEBRUARI  IN UTRECHT

Zaterdagochtend 28 februari vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats van de RSI-vereniging. Als locatie is gekozen voor Utrecht,
waar dezelfde middag de jubileum themadag van onze vereniging 
op het programma staat. Leden die zowel bij de vergadering als bij
de themabijeenkomst aanwezig willen zijn, kunnen gebruik maken
van de (gratis) lunch. In verband met het te verwachten aantal
deelnemers willen we graag vóór 14 februari je aanmelding
ontvangen.  Stuur s.v.p. een mailtje naar postbus@rsi-
vereniging.nl of bel met Jim Kuppen via nummer (033) 247 10 43.

 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=35&key=8JlPvqrh&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_35
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VIER MET ONS HET JUBILEUM VAN DE RSI-
VERENIGING

De RSI-vereniging bestaat in 2015 20 jaar. Om dat te vieren
organiseren we een bijzondere themamiddag  waarvoor iedereen
is uitgenodigd. Heb je nog geen uitnodiging per brief ontvangen?
Stuur z.s.m. een mailtje naar postbus@rsi-vereniging.nl .  Voor
een beknopt programmaoverzicht en praktische informatie kun je
ook terecht op onze site. Ben je er graag bij – vergeet je niet aan
te melden. Bij voorkeur vóór 14 februari via e-mail. Vermeld je
naam, lidnummer, e-mailadres (indien per brief naar Postbus 133,
3860 AC Nijkerk). Na inschrijving ontvang je een week voor de
themamiddag een bevestiging per e-mail.  

 

 

 
 

WORD PROFESSIONELE RSI-COACH

Drie leden van de RSI-vereniging krijgen dit jaar de gelegenheid
een opleiding van een half jaar te volgen en daarna de certificering
te ontvangen als RSI-coach.  Daarna kun je aan de slag als
zelfstandig coach en als ervaringsdeskundige anderen helpen met
hun RSI-klachten.  Je kunt dat werk doen naast je huidige baan,
maar je desgewenst ook vestigen als zelfstandig ondernemer. De
opleiding is geheel gratis en wordt verzorgd door het Centrum 
Chronisch Zieken Werk (CCZW) in samenwerking met de RSI-
vereniging. Interesse? Meld je aan voor 1 februari via
info@cczw.nl  of neem telefonisch contact met Robbert Janssen
van het CCZW (06-13264306). Meer informatie op onze site:
www.rsi-vereniging.nl
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