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VERENIGINGSNIEUWS

PREMUS is een driejaarlijks congres over RSI, dat dit jaar in juni in
Canada plaatsvindt. Maaike Huysmans van onze Adviesraad is daar
aanwezig en vertelt ons op de themamiddag van 24 september over
de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar RSI. Op deze
middag leer je ook alles over je spieren en kun je allerlei stoelen en
hulpmiddelen uitproberen. Zorg dus dat je er bij bent in Amsterdam!
Meer informatie over Premus vind je hier (pdf).
 

 

 

 
 

 

HUISARTS EN SCHOUDERKLACHTEN

Huisartsen hebben een richtlijn voor de behandeling van
schouderklachten, maar die is dringend toe aan een update. Onze
vereniging is gevraagd om hieraan deel te nemen. We zijn daarom
op zoek naar negatieve óf positieve ervaringen met
schouderklachten bij de huisarts.
 
Heb je knelpunten ervaren in de huisartsenzorg, of ken je iemand bij
wie het niet goed ging? Nam de huisarts je klachten voldoende
serieus, werd je snel genoeg doorverwezen, bleef de huisarts de
regie houden over je behandeling, hoe verliep de eventuele
samenwerking met de bedrijfsarts?
 
Deel je verhaal met ons door een reply op deze nieuwsbrief of via
voorzitter@rsi-vereniging.nl Als je liever telefonisch je verhaal
doet, kan dat natuurlijk ook, laat in dat geval je telefoonnummer
weten en geef aan wanneer je gebeld wilt worden.
 

 

 

 
 

 MET KORTING NAAR CONGRES CHRONISCHE PIJN

In september is er de Week van de pijn, een week om aandacht te
vragen voor chronische pijn. Het gaat daarbij om erkenning van
chronische pijn als op zichzelf staande ziekte, om meer onderzoek
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Nek- en schouderpijn - oefening06

Praktische tips voor op kantoor

Spraakherkenning kinderstemmen

chronische pijn als op zichzelf staande ziekte, om meer onderzoek
en onderwijs, en om effectievere pijnbestrijding. De RSI-vereniging is
lid van het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem dat
mede-organisator is van deze week.
 
Op 29 september vindt een congres plaats over chronische pijn voor
zowel patiënten als behandelaars. Als lid van onze vereniging kun je
een live-stream van het congres volgen voor slechts € 10,- of
aanwezig zijn voor € 25,- (anders € 170,-) met kortingscode spw162.
Voor meer informatie over het congres kijk op
http://www.deweekvandepijn.nl/congres/#dag2.

 

 
 

 

NEK- EN SCHOUDERPIJN? PROBEER
STRETCHOEFENINGEN!

Simpele stretchoefeningen kunnen helpen nek- en schouderpijn te
verminderen. Tot die conclusie komen Australische onderzoekers.
 
In het onderzoek kregen negenenzestig kantoormedewerkers
informatie over ergonomie en welke houding gedurende de dag het
beste is. De helft van de groep kreeg daarnaast ook de opdracht om
twee keer per dag, tijdens het werk, stretchoefeningen te doen. Bij
deze groep werden significant minder nek-en schouderklachten
gerapporteerd. Ook bleek dat mensen die elke dag de oefeningen
uitvoerden aanzienlijk minder last hadden dan mensen die dat een á
twee keer per week deden.
 
De conclusie van de onderzoekers: een programma met
stretchoefeningen kan al na vier weken nek- en schouderklachten
verminderen, de nekfunctie verbeteren en de kwaliteit van leven van
kantoormedewerkers verhogen.
 

 

 

 
 

 PRAKTISCHE TIPS VOOR OP KANTOOR

Veel RSI´ers (en sommige anderen ook) kunnen zich moeilijk
concentreren op het werk op kantoor. De radio staat aan, je telefoon
gaat, of er komt een collega langs om iets te vragen. Je hebt veel te
doen en weet niet waar je mee moet beginnen. Je wilt geen e-mail
missen.
 
Hoe creëer je overzicht en rust in deze chaos? Bakker & Elkhuizen
heeft een aantal tips op een rijtje gezet om je werk efficiënt te
organiseren. Kijk op deze webpagina voor de tips.
 

 

 
 
  

 
 

 

 

SPRAAKHERKENNING KINDERSTEMMEN

Als typen een probleem is kun je gebruik maken van
spraakherkenning en het kan ook een hulpmiddel zijn voor mensen
met dyslexie.

Omgaan met spraakherkenning moet je leren en dat kost wel een
paar maanden tijd. De computer moet aan je stem wennen – iedere
stem is anders en iedereen heeft zijn of haar eigen stijl.
 
Dragon Spraakherkenning kan ook gebruikt worden door kinderen,
maar dat moet nog worden verbeterd. Je kunt meehelpen aan het
ontwikkelen van een speciaal kinderprofiel voor spraakherkenning.
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Sneltoetsen 8

Kijk op de website van Cedere voor meer informatie.
  

 
     

 

  

 

 
TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (8)

We gaan verder met aflevering 8. Hoe kun je zonder muis door de
tekst scrollen? Leg het voorwerp dat je aan de sneltoetsen herinnert
maar klaar.
 
Je kunt in Word met toetsen één of meer alinea´s omhoog of omlaag
door de tekst bewegen. Voor één alinea omhoog gebruik je Ctrl + ↑,
voor een alinea naar beneden Ctrl + ↓. Wil je meer dan één alinea
naar boven of beneden dan gebruik je Ctrl + Shift + ↑
respectievelijk Ctrl + Shift + ↓.
 
Alle sneltoetsen uit vorige afleveringen staan op onze website.
Succes!

Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren
gebruiken.
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