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NIEUWE VOORZITTER EN BESTUUR

Op 28 februari is op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de RSI-
vereniging een nieuw bestuur benoemd. Voorzitter is Sandra Oudshoff,
ervaringsdeskundige en al 12 jaar vrijwilliger bij de vereniging in diverse
rollen, zoals voorzitter Commissie Onderzoek. Ze zal binnen het bestuur o.a.
PR doen. 

Algemeen bestuurslid is Karin Janssen, ervaringsdeskundige en vanaf
1998 betrokken bij o.a. telefoondienst, buitenlandse contacten en het
Magazine. Het tweede algemeen bestuurslid is Reint Alberts,
fysiotherapeut en al 15 jaar betrokken als lid van de Adviesraad. 

Het bestuur hoopt snel te kunnen uitbreiden met een secretaris en een
nieuwe penningmeester. Aafke Huininga blijft het penningmeesterschap
vervullen totdat er een opvolger is gevonden of anders tot eind 2015. 

Het nieuwe bestuur en de RSI-vereniging bedanken Janneke Vasse die is
afgetreden als bestuurslid, en Aafke Huininga die het voorzitterschap heeft
overgedragen, voor hun grote inzet voor de vereniging. Het nieuwe bestuur
streeft met een platte organisatie naar veel direct contact met de vrijwilligers
en leden. We hopen met nieuw elan een sterke stem te geven aan RSI-
problematiek.

 

 

 
 

 

JUBILEUMCONGRES GROOT SUCCES

Op de Internationale RSI dag is het twintigjarig jubileum van de RSI-
vereniging gevierd met een goedbezocht congres. Ongeveer 50 deelnemers
woonden boeiende lezingen bij, discussieerden in workshops, praatten bij en
ontmoetten nieuwe lotgenoten. Daarnaast, even tussendoor werden ze ook
graag vertroeteld met stoelmassages. 

Het doe-het-zelf thema sprak ongetwijfeld aan. Want als RSI’er moet je nog
steeds veel zelf uitzoeken en uitproberen. De presentaties (pdf) van de
lezingen en een aantal workshops vind je terug op onze site. De nog niet
gepubliceerde gegevens uit de lezing van Anita Feleus over het beloop van
RSI-klachten volgen zodra die gepubliceerd mogen worden.

 

 

 
 

PR-OFFENSIEF RONDOM INTERNATIONALE RSI DAG

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=37&key=QATxSLwm&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_37
http://www.rsi-vereniging.nl/downloads/category/13-jubileumcongres-rsi-vereniging-2015.html?acm=1618_37
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PR-OFFENSIEF RONDOM INTERNATIONALE RSI DAG

De Internationale RSI-dag vindt jaarlijks plaats op de laatste dag van februari
(omdat dit de minst repetitieve dag is!). Deze dag én het twintigjarig jubileum
van de RSI-vereniging hebben we aangegrepen om het probleem van RSI
opnieuw op de kaart te zetten. 

Te vaak horen we immers tegenwoordig: “RSI? Dat bestaat toch niet meer?
Je hoort er nooit meer wat over!”. Terwijl in 2013 nog steeds 11% van de
verzuimdagen door RSI werd veroorzaakt. RSI staat ook nog steeds in de top
drie van beroepsziekten.

Het PR-offensief bestond uit een persbericht, twitter- en facebook-
berichten. Ook publiceerden we op onze site een factsheet met de laatste
RSI-cijfers. Het resultaat? Artikelen in NRC, NRC Next, Telegraaf en Stentor.
Daarnaast een mooie infographic in het Parool, ons persbericht op tientallen
websites, radio-interviews bij BNR Gezond en Omroep Gelderland, én een
tv-reportage bij Omroep Gelderland. Zo staat RSI inmiddels weer landelijk
op de kaart.

 

 

 
 

ONDERZOEK ERGONOMISCHE HULPMIDDELEN BIJ CTS
LEVERT GEEN AANBEVELINGEN OP

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is één van de meest voorkomende
specifieke vormen van RSI. Dit wordt vaak geconstateerd bij
beeldschermwerkers. Hierbij spelen niet-neutrale polshoudingen en externe
druk op de pols een rol.

Aan de VU is daarom onderzoek gedaan naar veelgebruikte ergonomische
hulpmiddelen die de druk op de carpale tunnel in de pols kunnen
verminderen. Onderzocht zijn: een verticale muis, een gel muismat en een
glijdende palmsteun. De conclusie is helaas dat deze hulpmiddelen de druk
op de carpale tunnel niet verminderen. Wel zorgen ze voor minder afwijkende
polshoudingen. Het onderzoek levert dus vooralsnog geen aanbevelingen op
voor gebruik van één van de hulpmiddelen – persoonlijke voorkeur blijft de
belangrijkste richtlijn.

 

 

 
 

SHIATSU EN RSI-KLACHTEN - DOE MEE AAN HET
ONDERZOEK!

Petra Meijer-van Gilst is lid van onze vereniging en een Shiatsu-masseur.
Dit jaar gaat ze haar HBO-opleiding afronden tot medisch shiatsu
therapeut. Samen met twee studiegenoten werkt ze aan haar eindscriptie
over RSI. Ze willen onderzoeken wat Shiatsu kan betekenen bij RSI-klachten
met als doel deze klachten te verminderen en/of weg te nemen.

Ze zijn op zoek naar ca. 15 tot 20 RSI-patiënten, die de behandeling willen
uitproberen. Petra: “Onze behandelactiviteiten zijn niet invasief, geen
potentiële rampen als het niet aanslaat, en ze zijn goed te combineren met
eventuele reguliere behandelingen”. 

Ze zoeken het liefst mensen uit omgeving Wageningen/Veenendaal of
Nieuwegein. Of, natuurlijk, patiënten die bereid zijn om daarheen te komen.
Wil je meer weten? Mail Petra naar pmeijervangilst@live.nl of bel 06 - 49
74 59 65.
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