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MIS HET NIET!

Wil jij meer grip op je pijn? Heb je vragen over werken met RSI-
klachten? Wil je meer weten over RSI bij kinderen? Of wil je
gewoon wel eens praten met anderen met dezelfde klachten?
Kom dan naar de RSI Update “RSI anno 2017”. Zaterdag 18
maart van 14:00 tot 16:45 bij Utrecht CS. Meer informatie vind
je hier.

 

  
 
  TABLETNEK, IPADDUIM OF WHATSAPP-POLS?

Op Internationale RSI-dag hebben we aandacht gevraagd voor
RSI bij kinderen. Uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam
blijkt dat kinderen 6,5 uur per dag achter een beeldscherm
zitten. En dat 60% daardoor pijn heeft. Verontrustende cijfers
waarmee we het NOS-Journaal hebben gehaald, naast heel
veel andere media-aandacht. Een overzicht van alle interviews
en artikelen vind je hier.

 

 
 

 
VERKIEZINGSHULP: WAT ZEGGEN POLITIEKE
PARTIJEN OVER DE ZORG?

Weet je al op welke partij je op 15 maart gaat stemmen? Welke
partij heeft de beste ideeën voor zorg voor chronisch zieken en
mensen met een beperking? Ieder(in) heeft de standpunten
van een aantal politieke partijen op een rij gezet om je te
helpen bij je keuze. Laat je stem horen!

 

 
 

 
  GEWOON GELIJK DUS!

Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van personen
met een handicap in juli 2016 ondertekend. Iedereen met een
beperking of chronische ziekte heeft recht op gelijke
behandeling en participatie. Meedoen is een mensenrecht. Wat
gaat er nu allemaal veranderen? Lees meer op onze website
of die van Gewoon (Gelijk).
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VRAGENLIJST BETERE CHRONISCHE PIJNZORG

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP)
werkt samen met Pijn Alliance Europa (PAE). De PAE behartigt
de belangen van alle patiënten met chronische pijn in Europa.
 
De PAE heeft een korte vragenlijst gemaakt over oorzaak,
ernst en behandeling van pijn. Je kunt de vragenlijst invullen via
deze link. De PAE maakt een rapport van de antwoorden en
daarmee vragen ze aandacht voor chronische pijn bij politici en
beleidsmakers.

 

 
    

 
 

 

MEEPRATEN OVER KWALITEITSNORMEN
FYSIOTHERAPIE

Voor chronische patiënten is onbeperkte, volledige vergoeding
van fysiotherapiebehandeling niet te verzekeren of
onbetaalbaar. De Nederlandse Patiëntenfederatie vindt dat
chronische patiënten vanaf 1 januari 2018 ook de eerste twintig
behandelingen vergoed moeten krijgen vanuit de
basisverzekering.
 
Afgelopen december schreven zij daarover een brief aan het
Zorginstituut. Ook vinden zij dat patiënten moeten kunnen
meepraten over kwaliteitsnormen voor fysiotherapie en
daarover schreven zij een brief aan de Tweede Kamer (pdf-
bestand).

 

  
 

INFORMATIE OVER AANDOENINGEN OF
BEHANDELINGEN

Via de website van Solvo kun je een behandelaar bij jou in de
buurt zoeken die een contract heeft met jouw verzekeraar. Van
dezelfde uitgever: gezondheidsplein.nl en dokterdokter.nl,
met informatie over aandoeningen en ziekenhuis.nl, waar je
informatie vindt over onderzoeken, behandelingen en
medicijnen.

 

   
 

 
  TIP VAN SCOUTERS: VERWARMDE

HANDSCHOENEN

Heb je ook altijd koude handen? Veel mensen met RSI-
klachten hebben daar last van, maar daar is een oplossing
voor: elektrisch verwarmde handschoenen. Je hoeft geen
stopcontact mee te nemen - je sluit ze aan op een accu van
bijvoorbeeld een scootmobiel, motor, of e-bike (12 volt), of op
batterijen (7 volt).

 

  
 
 

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP
PATIËNTENVERENIGING TERUG VIA
ZORGVERZEKERING

Patiëntenfederatie Nederland heeft op een rijtje gezet welke
zorgverzekeraars het lidmaatschap van een
patiëntenvereniging vergoeden. Meer informatie hierover vind
je in deze pdf. Sinds september 2016 zijn we als RSI-
vereniging lid van de Patiëntenfederatie voor een sterkere

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=200&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=201&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=202&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=203&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=204&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=205&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=206&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=207&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=208&mailid=57
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=209&mailid=57


Pauzesoftware

RSI-lijn 2

vereniging lid van de Patiëntenfederatie voor een sterkere
gezamenlijke belangenbehartiging.

  
 
  PAUZESOFTWARE SMARTPHONE

Onlangs kregen we de vraag of er pauzesoftware bestaat voor
op de smartphone. We hebben het uitgezocht en het antwoord
is: nee, helaas (nog) niet. In Japan heeft NAMU wel een
tekstnekcoach ontwikkeld: een apparaatje dat in de gaten houdt
of je nek te lang gebogen is als je een tablet of smartphone
gebruikt.

 

 
  RSI-LIJN EN E-MAILSERVICE

Heb je wel eens gebeld met de RSI-lijn? De lijn wordt bemand
door ervaringsdeskundige vrouwen. Lucht je hart, stel je
vragen, of deel je ervaringen en bel 0900-7745456 (geen extra
kosten). E-mailen kan ook.
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