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VERENIGINGSNIEUWS

Het eerste Magazine van 2016 wordt gedrukt en ligt rond Pasen op
de mat. De samenwerking met de nieuwe eindredacteur en
vormgever is goed bevallen. Het Magazine bevat veel onderzoek,
artikelen en tips voor ontspanning. En we gaan de ruimte in, want
RSI blijkt ook voor te komen bij astronauten.
 
Meer goed nieuws: de dienstverlening van de RSI-vereniging is
sinds kort uitgebreid met een e-mailservice. Hier kan iedereen
vragen stellen over alles rondom RSI, net als bij de telefoonlijn. Voor
mensen die liever niet bellen, of buiten openingstijden van de
telefoonlijn contact zoeken. Vragen stellen kan via rsi-lijn@rsi-
vereniging.nl
 
Tenslotte: de ALV en de RSI Update van 5 maart in Utrecht. André
van der Put is officieel benoemd tot penningmeester, een rol die hij
al sinds september 2015 heeft vervuld. Het bestuur is erg blij
hiermee. Deelnemers aan de RSI Update waren heel enthousiast
over de socialbesitas lezing en de workshops. Deelnemers aan de
workshop ‘RSI voor beginners’ moesten na een half uur uitloop met
zachte hand de zaal uit gestuurd worden, zóveel hadden ze uit te
wisselen. En bijna iedereen heeft pijnbestrijdingsapparaat SAM
uitgeprobeerd en soms meteen aangeschaft – we hoorden
opmerkingen als “wat heerlijk om even pijnvrij te zijn”. Verslag van
deze dag vind je in juni in RSI-Magazine nummer 2.
 

 

 

 
 

 
GEZOCHT: COACHES

We zoeken ervaringsdeskundigen met RSI die lotgenoten willen
leren coachen. Heb je ervaring als coach en heb je RSI-klachten?
Geef je dan op voor het certificeringsproject van het Centrum
Chronisch Ziek en Werk (CCZW). Het project wordt betaald uit
subsidies, het kost jou alleen tijd. Als je het certificaat hebt behaald
dan kunnen lotgenoten jou vinden op onze website en op die van
het CCZW. Lees meer over dit project op onze website.
 

 

 

 
 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=47&key=552697355a5cb888a002eb9298a77964&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_47
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http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=121&mailid=47
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OPROEP: KNELPUNTEN IN CHRONISCHE
PIJNZORG?

Heb jij (chronische) pijnklachten en ervaar je knelpunten in de
(chronische) pijnzorg? Bijvoorbeeld over vergoeding van pijnzorg,
samenwerking tussen behandelaars, of andere zaken? Stuur je
ervaring dan s.v.p. vóór 20 maart a.s. naar voorzitter@rsi-
vereniging.nl.
 
Via het samenwerkingsverband “Pijnpatiënten naar 1 stem” is ons
gevraagd om deze knelpunten door te geven aan de Nederlandse
Vereniging van Anesthesiologen. Deze vereniging werkt namelijk
aan een herziene richtlijn voor chronische pijnzorg en wil graag
weten welke knelpunten patiënten in deze zorg ervaren. De
knelpunten kunnen dan in de richtlijn worden meegenomen zodat op
termijn voor iedereen de chronische pijnzorg verbetert.

 

 
 

 

OPEN DAG IN VENLO

Pijncentrum OCA Venlo organiseert een informatiebijeenkomst op
17 maart a.s. op de Drie Decembersingel 44b in Venlo om 19.00
uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via venlo@oca.nl.
 
OCA richt zich op mensen met chronische pijnklachten die in het
reguliere circuit al zijn behandeld maar onvoldoende zijn geholpen.
Met een multidisciplinair team van deskundigen (waaronder een
revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog)
worden de klachten op een breed niveau aangepakt.

 

 

 
 

 TABLETGEBRUIK JONGE KINDEREN AUSTRALIË
NEEMT TOE

Ook in Australië neemt het gebruik van tablets en smartphones
onder (jonge) kinderen toe. Australische onderzoekers vinden dat
onderzocht moet worden of de richtlijnen voor het gebruik
aangescherpt moeten worden.
 
Lees meer op onze website.
 

 

 

    
  

 

 
TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (5)

Heb je de toetscombinaties van de vorige afleveringen onder de
knie? Of heb je de vorige afleveringen gemist? Geen nood, alles
staat op onze website, per aflevering, zodat je op ieder moment
kunt beginnen met het aanleren van sneltoetsen. 
 
In deze aflevering zetten we een aantal toetscombinaties voor het
bewerken van tekst op een rij. Het aantal sneltoetsen voor de Mac is
beperkt – ook deze kent de Mac niet. In OpenOffice werken ze wel.
 
Leg het gebruikelijke voorwerp dat je aan de sneltoetsen moet
herinneren weer voor je. Selecteer de tekst die je wilt bewerken (dat
kan ook met sneltoetsen: zie vorige aflevering). Wil je de tekst vet
drukken dan toets je Ctrl + B, voor cursief Ctrl + I en voor
onderstrepen Ctrl + U. Voor Word is er ook nog een toetscombinatie
voor dubbel onderstrepen: Ctrl + Shift + D.
 
Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren

 

mailto:voorzitter@rsi-vereniging.nl.Via
mailto:venlo@oca.nl.
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/partners-en-initiatieven/559-tabletgebruik-jonge-kinderen-australie.html?acm=1618_47
http://www.rsi-vereniging.nl/hulpmiddelen/computergebruik/292-sneltoetsen.html?acm=1618_47


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