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VERENIGINGSNIEUWS

18 maart wordt interessant! Pijncoach Eugenie de Ruiter geeft een
lezing en workshop over nieuwe hoopgevende inzichten over
chronische pijn. Minorstudenten vertellen over RSI bij kinderen en de
KANS richtlijn. Je kunt pijnbestrijdingsapparaat SAM uitproberen. Je
kan ‘mindful bewegen’ in een korte individuele sessie Feldenkrais.
En je kan een workshop RSI en werk volgen bij drie coaches. En dat
alles binnen 2,5 uur op de zaterdagmiddag.
 
Over RSI en kinderen gesproken: we werken samen met Zit met Pit
aan een pilot om Zit met Pit op meer scholen te brengen. In januari
hebben we concrete afspraken gemaakt over deze pilot en budget
geregeld. Ons einddoel is om alle schoolgaande kinderen bewuster
te laten zitten en bewegen.

 

  
 
 

 

EHEALTHWEEK 2017

Ontwikkelaars, beleidsmakers en zorgaanbieders zetten hun deuren
open voor patiënten in de week van 21 tot en met 27 januari. Op
dinsdag 24 januari organiseert de Patiëntenfederatie een 
evenement in de Zorginnovatiewinkel te Utrecht. Kijk op onze
website voor meer informatie of om je op te geven voor dit
evenement.

 

 
 

 MELDACTIE VERKIEZINGEN

Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland
hebben een vragenlijst gemaakt over de zorg. Daarin werd gevraagd
wat wel en wat niet goed geregeld is in de zorg en van de
uitkomsten is een rapport gemaakt. Meer informatie vind je op onze
website en daar kun je ook het rapport of de factsheet downloaden.

 

 
 

 
  OPROEP: LAST VAN STRALING?

Kort geleden meldde zich iemand bij de telefoonlijn die aangaf dat
sommige computers en telefoons meer straling veroorzaken dan
andere. Zij had de ervaring dat dit ook haar RSI-pijnklachten
beïnvloedt. We zijn heel benieuwd of dit vaker voorkomt. Klinkt dit
bekend of heb jij soortgelijke ervaringen? Meld het bij de  

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=55&key=078cca5ac533b07afe4d7a5ee0d135ff&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_55
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/597-wat-is-de-ehealthweek-2017.html?acm=1618_55
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/594-meldactie-verkiezingen-2017.html?acm=1618_55
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bekend of heb jij soortgelijke ervaringen? Meld het bij de
mediaredactie@rsi-vereniging.nl.

 

 
  

 
 

 
ZORGEN OVER GEBRUIK SOCIALE MEDIA BIJ
KINDEREN

Mag jouw kind ongelimiteerd op internet of gamen? Een derde van
de ouders houdt geen toezicht op het internet- of gamegebruik van
hun kinderen, twee derde doet dat wel. Dat blijkt uit cijfers van het
Trimbos instituut.

 

 
    

 
  

TIP: TELEFOONHOUDER HANDYGRIP

De HandyGrip (website Scouters) is een kleine telefoonhouder. Je
plakt de elastische strip op je smartphone of tablet en steekt je
vingers of hand daartussen, zodat je het toestel niet zomaar laat
vallen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en patronen vanaf
ongeveer € 6.

 

   
 

 
   INTERNET TIJDENS COLLEGE

Het gebruik van internet tijdens een college zorgt voor slechtere
cijfers. Met de hand aantekeningen maken is veel beter, want door
internet ben je snel afgeleid. Sommige hoogleraren verbieden
daarom het gebruik van laptops en mobiele telefoons tijdens
colleges. Lees het hele artikel in HP DE TIJD.
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  YOGA EN RSI

Veel yogi´s hebben last van zere polsen, want veel yogahoudingen
zijn daar een zware belasting voor. RSI-klachten komen dan ook
veel voor bij mensen die yoga beoefenen. In het Yoga Magazine van
december 2016 staan tips om RSI-klachten te voorkomen of te
verminderen.
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