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VERENIGINGSNIEUWS

Wil je alles weten over je spieren en een gezellige middag beleven
in hartje Amsterdam? Reserveer dan nu alvast zaterdag 24
september in je agenda. Meer informatie volgt bij Magazine nr. 2 dat
in juni op de deurmat valt.
 
Het tweede Magazine van dit jaar is bijzonder kleurrijk, met verhalen
over Curaçao, iPadscholen, ALV en RSI Update van 5 maart,
nieuwe rubrieken, en informatie over pijnstillers en je rechten op een
gezonde werkplek bij detachering.
 
Tenslotte hebben we als vereniging een Google Grant toegekend
gekregen als non-profit instelling, waarmee we meer bezoekers en
potentiële leden naar onze website kunnen trekken.
 

 

 

 
 

 

DEMONSTRATIE SAM IN HEERENVEEN

Wie 5 maart in Utrecht bij de Algemene Ledenvergadering en de
lezing/workshops is geweest heeft al kennis kunnen maken met
Sam. Sam is een apparaat waarmee je pijnlijke plekken,
bijvoorbeeld triggerpoints, kunt masseren. Het apparaat heeft ook
een acupunctuurfunctie, maar dan zonder naalden. Wil je alsnog
kennis maken met Sam? Dat kan op zondagmiddag 5 juni 2016 van
14:00 tot 17:00 uur in Heerenveen. Maak er een leuk dagje uit van
in Friesland en laat ´s middags je pijnlijke spieren masseren door
Sam. Bekijk de uitnodiging (pdf) voor meer informatie.
 
 

 

 

 
 

 
VIJFTIEN PROCENT WERKNEMERS MELDT
CHRONISCHE AANDOENING NIET

Eén op de drie werkenden in Nederland heeft een chronische
aandoening, maar 15% daarvan meldt deze aandoening niet bij de
werkgever. Werkgevers zelf doen het niet veel beter: 12% verzwijgt
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werkgever. Werkgevers zelf doen het niet veel beter: 12% verzwijgt
de eigen chronische aandoening. Uit angst voor het verlies van hun
baan (bij reorganisatie) of negatieve gevolgen voor hun loopbaan en
schaamte verzwijgen werknemers hun chronische ziekte. Als je nu
chronisch ziek wordt heb je immers geen langdurig financieel
vangnet meer. Toch kun je met aanpassingen, zoals flexibele
werktijden of thuis werken, vaak doorwerken. Veel werkgevers
willen dat ook wel: 61%. Slechts 17% wil geen aanpassingen doen
om je aan het werk te houden. Kijk voor meer informatie op deze
website van Skipr.

 

 
 

 

START LANDELIJKE CAMPAGNE ZORGKAART
NEDERLAND

Zorgkaart Nederland start op donderdag 26 mei een landelijke
campagne om meer bekendheid te geven aan hun ervaringswebsite
voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zoek je een goede
fysiotherapeut in de buurt? Of een geschikt ziekenhuis voor een
bepaalde ziekte of behandeling? Wil je een goede of slechte
ervaring in de zorg delen met anderen? Kijk dan op de website van
Zorgkaart Nederland of voor meer informatie op onze website..

 

 

 
 

 

WIE DURFT TE GELOVEN IN EEN EIND AAN
CHRONISCHE PIJN?

De wetenschap heeft lang gedacht dat sensitisatie onomkeerbaar is.
Bij sensitisatie verandert de onderlinge communicatie tussen
zenuwcellen. Er zijn geen beschadigingen en er zit niets in de knel,
toch heb je chronische pijn. Dit komt voor bij mensen met
bijvoorbeeld fibromyalgie of whiplash en ook bij langdurige RSI-
klachten. Spierspanning, verkrampt bewegen, overbelasting of de
angst voor (meer) pijn staan in het rijtje van mogelijke oorzaken.
Maar er is goed nieuws: recent onderzoek laat zien dat sensitisatie
omkeerbaar is. We weten nog niet hoe, maar mogelijk kan er een
einde komen aan chronische pijn.
 
Dr. Jan-Paul van Wingerden, bestuurder Spine & Joint Centre
Rotterdam geeft daar meer uitleg over op een congres in de Week
van de pijn (26 september – 1 oktober 2016), op donderdag 29
september 2016 (Sessie D). Kijk voor meer informatie op deze
website.
 

 

 
 
  

 
 

 

 

NEKPIJN BIJ CANADESE PILOTEN

Uit een vorig jaar gepubliceerd Canadees onderzoek blijkt dat
Canadese helicopterpiloten in dienst van het Canadese leger
kampten met nekklachten die werden toegeschreven aan hun werk
als piloot. Zo'n zeventig procent van de Canadese piloten
rapporteerde aanhoudende pijn in de nek. Bij tien procent van de
piloten was de pijn ernstig of zodanig dat zij zelfs niet meer in staat
tot vliegen waren. De onderzoekers ontdekten dat hoe langer de
vlucht duurde, hoe meer er sprake was van een opeenstapeling van
weefselschade. Met name na nachtvluchten, wanneer piloten
gebruik maakten van de 'Night Vision Goggles', waren de klachten
het hevigst. De onderzoekers kwamen met een simpele
aanbeveling; door voldoende rust en tijd tussen missies in acht te
nemen kan het beschadigde weefsel zich weer herstellen.
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TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (7)

Dit is al weer de zevende aflevering van onze tips voor sneltoetsen.
Hoe wissel je kleine letters om naar hoofdletters? Of kleine
letters/hoofdletters naar klein kapitaal? Als laatste een
toetscombinatie om naar een volgende, nieuwe pagina te gaan.
Vergeet niet het gebruikelijke voorwerp dat je aan de sneltoetsen
moet herinneren klaar te leggen.
 
Dit zijn de nieuwe sneltoetsen: (selecteer de tekst)
HOOFDLETTERS Ctrl + Shift + A en KLEIN KAPITAAL Ctrl +
Shift + K. Je kunt de omzetting ongedaan maken door de
toetscombinaties nog een keer te gebruiken. Nieuwe pagina: Ctrl +
Enter.
 
De Mac kent de toetscombinaties niet; de laatste (nieuwe pagina)
werkt wel in OpenOffice.
 
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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