
Van: RSI Vereniging postbus@rsi-vereniging.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief RSI-vereniging mei 2017

Datum: 15 januari 2018 om 22:15
Aan: Corien Werk chwerk@ziggo.nl

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

 
                                     

 
 
 

NIEUWSBRIEF RSI-VERENIGING
Mei 2017

 

 
  ZIT MET PIT!

Kinderen gebruiken 6,5 uur per dag beeldschermen en dat
levert pijn op, zie ons persbericht (pdf-bestand). Samen met
Zit met Pit! willen we hier iets aan doen. Er loopt nu een pilot
om scholen te interesseren voor het Zit met Pit! programma
voor groep 5/6 van de basisschool. De scholen hebben zoveel
interesse dat Zit met Pit! zelf overbelast dreigt te raken!

 

  
 
  “RSI - ORGANISEER HET UIT JE LEVEN”

Zaterdag 24 juni organiseert de RSI-vereniging een
inspirerende themamiddag in het Dominicanenklooster in
Zwolle. Twee ervaren RSI-coaches verzorgen een middag over
de mentale kant van RSI op deze passende locatie. Hoe
verander je je eigen gedrag en je werkinstelling bij RSI-
klachten? Je gaat met een plan van aanpak de deur weer uit.
 
Je kunt je aanmelden tot 15 juni via postbus@rsi-
vereniging.nl.

 

 
 

 

FELDENKRAISWEKEN

Gratis Feldenkrais uitproberen? Dat kan tijdens de
internationale Feldenkraisweken, van half april tot half mei.
Feldenkrais is een methode van mindful bewegen. Reacties op
een kennismaking tijdens de themamiddag waren positief: “het
zijn hele rustige, zachte bewegingen, met veel effect”. Kijk hier
voor meer informatie.

 

 
 

 
 

 

PIJN TE LIJF MET EEN BATTERIJ?!

Pijnbestrijding met electriciteit, het klinkt griezelig. Toch zijn er
steeds meer serieuze academische toepassingen van
neurostimulatie door electriciteit. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden in de behandeling van zeer ernstige chronische
pijn. Voor deze behandeling is wel een operatie nodig en je
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pijn. Voor deze behandeling is wel een operatie nodig en je
krijgt een implantaat, dat je hele leven blijft zitten. En
problemen kan veroorzaken bij metaaldetectiepoortjes en MRI-
scanners. Lees hier meer.

 
  

 
  INSCHRIJVING VOOR DE TRAINING

"MINDFULNESS BIJ CHRONISCH ZIEK EN WERK"
NU GEOPEND

Je leert hoe je beter kunt omgaan met de moeilijkheden van
RSI in het dagelijks leven en tijdens werk. De trainer is een RSI
ervaringsdeskundige vanuit het CCZW, en is in opleiding tot
mindfulness trainer bij het RadboudUMC.

 

 
    

 
  MET WIE HEB JIJ EEN APPELTJE TE SCHILLEN?

Welke ervaringen heb jij in de zorg? De koepelorganisaties
Patiëntenfederatie en Ieder(In) roepen iedereen op om
zorgervaringen te melden bij het Nationale Zorgnummer. Dit
nummer kost € 0,20 per gesprek en is een landelijke advieslijn
over zorg en ondersteuning. De vragen en meldingen worden
door de koepels gebruikt om de zorg te verbeteren.  

  
 

 
PATIËNTEN EISEN BTW TERUG

Tussen 2013 en 2016 hebben patiënten die niet-reguliere zorg
zoals acupunctuur, homeopathie en chiropractie gebruiken 21%
teveel BTW betaald. Deze BTW-heffing was in strijd met
Europese regelgeving. Veel mensen hebben hun geld nog niet
teruggekregen. Jij ook? Sluit je dan aan bij de actie van de
Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur (NPVA) en
ConsumentenClaim.
 

 

   
 

 
  TIP VAN SCOUTERS: SCHOONMAAKTIPS

In de nieuwsbrief van Scouters staan handige schoonmaaktips.
Hoe vul je een emmer met water die je niet uit de gootsteen
hoeft te tillen? Hoe wring je een doekje uit met weinig kracht?
Deze en meer tips vind je op deze webpagina van Scouters.

 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=222&mailid=59
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/610-training-mindfulness-bij-chronisch-ziek-en-werk.html?acm=1618_59
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=223&mailid=59
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=216&mailid=59
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=217&mailid=59


  
 
 

WERK & GEZONDHEID ARTS

Ben je via het Zorgcollectief van de FNV verzekerd bij Menzis?
Dan kun je voortaan gratis gebruik maken van de Werk &
Gezond Arts, ook als je als zelfstandige werkt. Deze arts is
onafhankelijk, kan je advies geven, maar ook doorsturen als
dat nodig is. Lees meer op deze website.

 

  
 
  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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