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RSI VAN HANDEN SCHUDDEN?

Politici lopen risico op blessures als gevolg van veel handen schudden
bij het uitoefenen van hun beroep. Dat is misschien wat we nodig
hebben om de RSI-thema weer hoog op de agenda te krijgen!

In Groot Brittannië is er al nieuwe term aan het ontstaan – ‘handshake
strain’. De website van BBC News  heeft een artikel gepubliceerd over
Schotse premier minister Alex Salmond die sinds kort een polssteun draagt.
Hij heeft een blessure opgelopen door veel handen te schudden. Een
stevige handdruk is natuurlijk zeer belangrijk voor een politicus maar
verhoogt de kans op een dergelijke blessure.

De Amerikanen schijnen ook al op de hoogte te zijn van dit probleem.
Tijdens de presidentsverkiezingen van 2004 heeft de American 
Occupational Therapy Association (Amerikaanse Beroepstherapie
Associatie) advies aangeboden aan de kandidaten van beide partijen hoe je
een ‘handdrukblessure’ kunt voorkomen.

Aangeraden werden het afwisselen van de linker en rechter hand, meer
omhelzingen, vasthouden van een voorwerp dat niet zomaar weg kan
worden gedaan, en zelfs het dragen van een nepspalk om al te enthousiaste
handdrukkers af te remmen. Lees het hele artikel in het Engels.

 

 

 
 

 

28 FEBRUARI 2015 ALV EN THEMADAG

Als het goed is, heb je deze datum al genoteerd in je agenda.  Inmiddels zijn
we volop bezig met het organiseren van dit evenement ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan van de RSI-vereniging. We hebben gekozen voor een
centrale locatie nabij het Centraal Station in Utrecht. De officiële uitnodiging 
voor deze dag volgt in januari.

De Algemene Ledenvergadering begint om 11 uur. De themadag staat
gepland voor de middag. De deelname is gratis. Net als voor de voorgaande
themabijeenkomsten verwachten we een goede opkomst van leden en
geïnteresseerde derden.  Heb je vragen over deze bijeen- komst of wil je
een bijdrage leveren als vrijwilliger, neem dan contact op via postbus@rsi-
vereniging.nl

 

 

 
 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=33&key=OygfO1Pq&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_33
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HET NIEUWSTE RSI-MAGAZINE EENMALIG KOPEN VOOR 5
EURO

Deze maand verscheen een nieuwe editie van het RSI-magazine. Ben je
nog geen lid van onze vereniging, maar wil je graag dit tijdschrift vol leuke en
nuttige artikelen ontvangen en/of als (Sinterklas)kado aan iemand geven met
RSI-klachten? Dat kan. Stuur een mailtje naar postbus@rsi-vereniging.nl 
met je verzoek. 

Of nog beter: word nu lid en ontvang zonder bijbetaling de laatste twee en
alle volgende edities van het magazine automatisch in je brievenbus.

 

 

 
 

HOE MEER LEDEN HOE MEER VREUGD

De trend is al langere tijd duidelijk: minder subsidie voor
(patiënten)verenigingen. Alles wat we doen en kunnen wordt steeds meer
bepaald door de hoeveelheid leden die we weten te werven en te behouden.
We hebben nu zo’n duizend leden, maar we willen er veel meer! Ook
zoeken we naar samenwerkingsverbanden met andere partijen, maar willen
graag onafhankelijk blijven. Dus zien we onze belangrijkste
overlevingskansen in het stabiele en het liefst groeiende ledenbestand. In de
komende jaren gaan we dan ook steeds meer activiteiten ontplooien ‘voor
leden only’.

Heb je misschien leuke ideeën over hoe we meer leden kunnen aantrekken?
Stuur ons mailtje naar postbus@rsi-vereniging.nl Ben je zelf nog geen lid,
maar wil je graag onze vereniging steunen – nu is de tijd! De lidmaatschap
kost maar 25 euro per jaar als je via automatische incasso betaalt of 27,50
per acceptgiro. Ken je andere mensen in je omgeving voor wie RSI een
belangrijke thema is? Bijvoorbeeld je werkgever? Die kunnen namelijk voor
een luttel bedrag donateur worden en profiteren van veel van onze
contacten, informatiebronnen en achtergrond-gegevens. Vertel ze over onze
vereniging.

 

 

 
 

SINTERKLAAS MET RSI

Sinterklaas heeft RSI en dat is een pijnlijke zaak. 
Winkels afspeuren en cadeautjes kopen, dat kan hij wel doen.
En hij stopt graag iedere avond iets leuks in elke opgezette schoen,
Maar bij gedichten schrijven zegt hij: ik staak!

Download hier een paar kleine rijmpjes van onze Corien. Wie weet, passen
ze bij iets dat het afgelopen jaar is gebeurd of bij de cadeautjes of surprises
die je geeft.  Of misschien krijg je dan zelf ideetjes voor je eigen
Sinterklaasgedichten. Je hebt nog een weekje de tijd voor het heerlijk
avondje is aangebroken.  Succes!
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