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VERENIGINGSNIEUWS

Wil jij jezelf ontwikkelen én je inzetten voor anderen? Misschien
is dan de training ervaringsdeskundig cliëntondersteuner
iets voor jou. Er is plaats in september 2017 en in januari 2018
en deelname is kosteloos. Je leert meer over onder andere
wetgeving, keukentafelgesprekken, probleemoplossend werken
en gespreksvaardigheden, en daarna kun je als vrijwilliger iets
betekenen voor anderen. Interesse? Mail naar
vrijwilligerswerk@rsi-vereniging.nl.
 
RSI-Magazine nummer 2 is net verschenen. Ben je (nog) geen
lid? Dan mis je deze verhalen over Feldenkrais, de rol van je
brein bij pijn, RSI in Duitsland, natuurlijke pijnstillers,
aandoeningen die samen met RSI voorkomen en holistische
massage. En alle tips voor spierknopen, kinderen, Chinese
ballen en meer. Als je lid wordt, ontvang je de meest recente
nummers én alle nieuwe nummers voortaan op de mat.

 

  
 
 

 

KIJK JE DOKTERSREKENING NA

Kijk jij de rekeningen van ziekenhuizen en dokters na? Heb je
wel de behandeling(en) gehad die op de rekening staan?
Voorkom onnodige zorgkosten of een te groot verbruik van je
eigen risico voor behandelingen die je niet hebt gehad. Op de
website van de Patiëntenfederatie Nederland vind je meer
informatie. 

 

 
  VRAGENLIJST WERK IEDER(IN)

Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk
Platform Psychische Gezondheid hebben een meldactie
georganiseerd om in kaart te brengen of en hoe mensen met
een beperking of chronische ziekte werken. De politiek en de
werkgevers krijgen het resultaat van de actie, waarin de
knelpunten en ervaringen van mensen met een aandoening zijn
verwerkt.

 

 
 

 
 

 KINESIOTAPE HELPT BIJ TENNISELLEBOOG
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http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=229&mailid=60
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KINESIOTAPE HELPT BIJ TENNISELLEBOOG

Twee onderzoeken laten zien dat kinesiotape pijn verlicht en
klachten verbetert bij een tenniselleboog. Kinesiotape is een
elastische tape die met lichte rek op de huid wordt opgeplakt.
De tape heeft een liftend effect op de opperhuid, waardoor
bijvoorbeeld de doorbloeding verbetert. Kinesiotape wordt bij
voorkeur door een zorgprofessional aangebracht, in aanvulling
op andere behandelingen zoals oefentherapie.
 

 

 
  

 
  TIPS VAN SCOUTERS – IN DE KEUKEN

Op de website van Scouters staan allerlei tips voor in de
keuken en bij het koken. Verpakkingen openen, snijden en
schillen, aardappelschillers, pasta- en rijstkokers voor de
magnetron, afgiethulpen (zodat je aardappels niet in de
gootsteen belanden) en nog veel meer handigheidjes vind je
daar overzichtelijk bij elkaar.

 

 
    

 
 

 

STAPELING ZORGKOSTEN CHRONISCHE
PATIËNTEN

Volgens het Algemeen Dagblad zijn de zorgkosten lager dan
toen we nog het ziekenfonds hadden, ook voor chronisch
zieken. De premie is wel gestegen, maar de zorgtoeslag ook,
blijkt uit cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens
de Patiëntenfederatie Nederland geven die cijfers geen eerlijk
beeld.
 
Wie ziek is gebruikt meer zorg en daar zijn altijd kosten aan
verbonden. Niet alleen het eigen risico, maar ook eigen
bijdragen voor medicijnen en hulpmiddelen kunnen flink
oplopen. Als je iets meer dan een minimuminkomen hebt, dan
keldert de zorgtoeslag in rap tempo. Zo ontstaat een stapeling
van zorgkosten.

 

  
  ACUPUNCTUUR BIJ CARPALE TUNNEL

SYNDROOM

Carpale Tunnel Syndroom (CTS) is de meest voorkomende
specifieke RSI-klacht. Acupunctuur is een Oosterse
behandelmethode met hele dunne naalden die steeds vaker
effectief blijkt. Recent is een degelijk onderzoek verschenen
naar het effect van acupunctuur op CTS. Bij gematigde CTS-
klachten gaf acupunctuur niet alleen een positief effect op pijn
maar ook op de polsfunctie en zelfs op het brein.
 

 

   
 

 
 

SAMENHANG BEPERKING EN LAAG INKOMEN

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=235&mailid=60
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Als je een beperking hebt dan is de kans op een laag inkomen
groter. Het College voor de Rechten van de Mens concludeert
dat het besteedbaar inkomen van mensen met een beperking
flink omlaag is gegaan. Door armoede ontstaat uitsluiting,
als je niet meer mee kunt doen aan de maatschappij.

 

  
 
 

RSI-KLACHTEN VERSPRINGEN?

Onderzoek toont aan dat mensen met RSI-klachten in één arm
ook in de andere arm een lagere doorbloeding en
zuurstofverbruik hebben. Helaas weten we niet wat oorzaak en
gevolg is, en of deze andere arm ook klachten zal ontwikkelen.
Maar het laat zien dat bij behandeling breder moet worden
gekeken dan alleen de plek waar de klachten zich voordoen.
Zo meldt de digitale nieuwsbrief van de Australische RSI-
vereniging.

 

  
 
 

 
RSI-LIJN EN E-MAILSERVICE

Wil je je hart luchten, vragen stellen of ervaringen delen? Bel
dan de RSI-lijn. Sinds kort werkt het zo: als je binnen
kantooruren belt dan noteert ons bureau je gegevens, daarna
belt een ervaringsdeskundige vrijwilliger je meestal binnen twee
werkdagen terug. Buiten kantooruren kun je een bandje
inspreken. Je kunt zelf aangeven wanneer je teruggebeld wilt
worden en daar houden we zo veel mogelijk rekening mee.
 
RSI-lijn 0900-7745456 (geen extra kosten). E-mailen kan ook,
24/7.
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