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RSI-LIJN OOK IN DE ZOMERVAKANTIE

Wie onze telefoondienst belt, betaalt daar alleen de gebruikelijke belkosten
voor, geen extra tarief meer. Tot ongeveer april dit jaar was er wel een
extra tarief. De medewerkers van de telefoondienst merken al de
verandering. Meer mensen bellen en de gesprekken zijn langer. Mensen
bellen later nog een keer, of blijven dat regelmatig doen. Dat is voor de
bellers en de medewerkers prettig. Je bouwt dan een band met elkaar op. 

Wil je iets weten over behandelingen, (her-)keuringen bij het UWV,
problemen op je werk of thuis, of iets anders over RSI? Of wil je gewoon
even praten en stoom afblazen? Bel ons dan gerust. De RSI-lijn is in de
zomervakantie gewoon open: op maandag, dinsdag en donderdag van
13:00 - 15:00 uur en van 19:00 - 21:00 uur. Het telefoonnummer van de
RSI-lijn is 0900 – 774 54 56.

Nieuwe vrijwilligers RSI-lijn
Lijkt het je leuk om zelf telefoondienstmedewerker te worden? We zijn op
zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de RSI-lijn. Je kunt iemand begeleiden,
tips geven, je deelt je ervaringen en dat geeft voldoening. Meld je aan via
vrijwilligerswerk@rsi-vereniging.nl of bel met een van de medewerkers
van de RSI-lijn. Zij kunnen je meer vertellen over het werk.

 

 

 
 

 

WERKEN AAN DE VOLGENDE EDITIE RSI-MAGAZINE

Binnenkort komen de bezige bijen van de mediaredactie gezellig bij elkaar
om het volgende RSI-magazine vorm te geven. Hè? Nu al? Die verschijnt
toch pas tegen te tijd dat de witte-baarden in het land zijn? Inderdaad,
maar we willen het goed doen, zonder onnodige haast en overbelasting.
RSI-bewust dus. 

Diepte-interviews, korte rubrieken, nuttige tips, ervaringsverhalen, nieuwe
therapieën, het laatste onderzoek - alles passeert de revue. Vervolgens
worden de onderwerpen en taken verdeeld: wie wil foto’s maken, welke
pietjes preciezen doen deze keer de correctie etc. Als je later aan je stukje
gaat werken is het soms toeven, dagenlang wachten op inspiratie, en
soms vloeien de woorden als honing... Maar altijd, als je je werk gedrukt
ziet, geeft het een buzz. 
 
Als je de redactie in actie wilt zien, of als je overweegt een steentje (hoe
klein dan ook) bij te dragen, ben je van harte welkom bij de
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klein dan ook) bij te dragen, ben je van harte welkom bij de
redactievergadering. We komen zaterdag 15 augustus bijen. De locatie is
nog niet definitief, maar in ieder geval ergens centraal in het land. Mail
vrijwilligerswerk@rsi-vereniging.nl. voor meer informatie. Is de
opzettelijke spelfout je opgevallen? Dan is correctie misschien jouw ding .

 

 
 

BREED ONDERZOEK NAAR OBSTAKELS BIJ WERK

De gezamenlijke patiëntenorganisaties Ieder (In), het Landelijk Platform
GGz en Patiëntenfederatie NPCF doen deze zomer een onderzoek naar
belemmeringen die mensen met een aandoening of beperking of
(chronische) ziekte ervaren bij werk. Zijn er problemen bij het vinden van
werk dat past bij jouw situatie? Lukt het om bij tijdelijke uitval toch je baan
te behouden? Welke belemmeringen ervaar je, en welke mogelijkheden
worden  volgens jou niet benut door werkgevers en overheidsinstanties?
Het onderzoek is van belang om de signalen uit de achterban zo goed
mogelijk te laten doorklinken naar de politiek en instanties. Vul hier de
vragenlijst in. Het duurt ongeveer 15 minuten.

 

 

 
 

NA 18 JAAR VALT HET DOEK VOOR WEEK CHRONISCH
ZIEKEN

Stichting Week Chronisch Zieken staakt haar werkzaamheden. Het is
helaas niet gelukt nog langer financiering te vinden voor de organisatie van
de Week Chronisch Zieken. De website www.chronischziek.nl en de
Facebook-pagina worden per 1 september 2015 afgesloten. De jaarlijkse
paukenslag om aandacht te vragen voor chronische ziekten zal niet meer
gegeven worden.

Vele honderden vrijwilligers en professionals hebben zich tijdens de Week
Chronisch Zieken de afgelopen jaren ingezet voor de participatie van
mensen met een chronische aandoening. Beleidsagenda’s zijn gezet en
verbindingen tussen patiënten, professionals en onderzoek versterkt door
de Week. Geen overheid of politieke partij kan chronisch zieken nog
negeren. Er is veel bereikt, maar nog steeds veel te doen. Jaarlijks neemt
het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Vooral  jongeren
verdienen onze steun om goed te kunnen participeren. De organisatie
dankt iedereen die zich heeft ingezet, en spreekt de hoop uit dat zij zich
blijven inzetten voor een solidaire samenleving die gelijke kansen biedt
voor mensen met een beperking.

 

 

 
 

WEET JE HOEVEEL TIJD JE MET JE SMARTPHONE
DOORBRENGT?

Volgens het laatste onderzoeksrapport van Nielsen (onderzoeksbureau)
gebruikt een smartphone gebruiker maandelijks gemiddeld 26,8
verschillende apps met een totale tijdsbesteding van 30,25 uur. Even
schrikken. Dit is een forse stijging van 65% vergeleken met twee jaar
terug. Niet geheel verrassend spenderen jongeren in de leeftijdscategorie
18-24 jaar de meeste tijd aan het gebruik van apps - gemiddeld ruim 37
uur per maand. 55-Plussers daarentegen hebben daar ongeveer 21 uur
voor over. Als er verder wordt gekeken naar de verschillende app-
categorieën, valt op dat Search, Social en Entertainment apps domineren.
Financiële en fotografie-apps worden het minst gebruikt.

Wil je weten hoeveel tijd jij en je familieleden aan de smartphone
besteden? Ja, er zijn ook hier apps voor. De meest populaire in de ‘gratis’-
categorie zijn QualityTime voor Android  en Moment voor Apple-
toestellen. Met deze apps kun je bovendien een oppasmodus activeren die
je er actief van zal weerhouden om andere apps op je telefoon te
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je er actief van zal weerhouden om andere apps op je telefoon te
gebruiken, of kun je voor jezelf een dagelijkse limiet instellen. Heb je al
ervaring met deze of andere apps die handig kunnen zij voor een RSI-er?
We horen het graag! Mail ons: rsiwebredactie@rsi-vereniging.nl
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