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PENNINGMEESTER EN ALV

In september is André van der Put toegetreden tot het bestuur van de RSI-
vereniging als beoogd penningmeester, formeel te benoemen op de ALV van
2016. André is al enkele jaren lid van de vereniging en is zelf
ervaringsdeskundige. André heeft een gedegen financiële kennis en veel
enthousiasme en is daarmee een zeer welkome aanvulling op het driekoppig
bestuur dat de afgelopen ALV is benoemd. Voor een compleet bestuur
missen we nu nog alleen een secretaris. Interesse? Mail naar bestuur@rsi-
vereniging.nl.
 
Komend jaar wordt een spannend jaar voor patiëntenverenigingen, omdat
het ministerie van VWS in het voorjaar van 2016 duidelijk zal maken óf en
welke subsidie beschikbaar is de komende jaren. Op basis hiervan zullen we
als vereniging moeten bepalen hoe we verder gaan en waar onze prioriteiten
liggen. Schrijf dus alvast zaterdag 5 maart 2016 in je agenda als je mee wilt
praten over de toekomst van onze vereniging op de ALV van 2016!

 

 

 
 

 LET OP JE HOUDING – VOORKOM KLACHTEN

We werken op ons werk (meestal) op een goed ingerichte werkplek, maar in
de thuis- of privésituatie vaak niet. Bij het ontwerpen van mobiele apparaten
staan omvang en gewicht voorop, niet de ergonomie. Deze apparaten zijn
slecht voor je houding en kunnen daardoor klachten veroorzaken of in stand
houden. Je kunt zelf wel iets doen om klachten te voorkomen of te
verminderen. Zit rechtop, verbeter je werkplek met speciale hulpmiddelen
voor mobiele apparaten en werk afwisselend met je linker- en rechterhand.
Neem regelmatig pauzes of wissel met andere soorten werkzaamheden af.
 
Lees op onze website hoe je klachten kunt voorkomen.
 
Bron: PC Rendement, oktober 2015.

 

 

 
 

KENNISMAKINGSWORKSHOP CHINENG QIGONG

Meditatie in beweging, de Chinese tegenhanger van yoga; het zijn slechts
een paar van de vele omschrijvingen van deze eeuwenoude bewegingsleer
die in China enorm populair is. Willemien Op den Orth geeft op 6 november
een workshop in Amsterdam.

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=44&key=eab367bb95d729825586fff478610f86&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_44
mailto:bestuur@rsi-vereniging.nl.
http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/studie-en-werk/528-let-op-je-houding-voorkom-klachten.html?acm=1618_44


 

een workshop in Amsterdam.
 
Qigong zou de organen in goede conditie brengen, zorgen voor betere
afvoer van afvalstoffen en al met al heilzaam zijn voor een scala aan ziektes
en aandoeningen als chronische pijn, RSI, hoofd-, rug-, of nekpijn en
vermoeidheid. Instructrice Willemien Op den Orth kampte zelf met RSI maar
zag door Qigong haar klachten afnemen. Het Chinese Ministerie van
Gezondheid heeft het erkend als medisch werkzame therapie en vele
Chinezen beginnen de dag met een uurtje Qigong in het park..
 
Qigong lijkt veel op Tai Chi maar waar Tai Chi elementen van zelfverdediging
heeft, is Qigong puur gericht op het eigen lichaam en de gezondheid. Door
de eenvoudige bewegingen is het geschikt voor jong en oud, ook als je niet
zo fit bent makkelijk vol te houden en geen zware belasting voor spieren en
gewrichten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de workshop.

Hier vind je meer informatie over Qigong.

 

 

 
 

CUPPING EFFECTIEVER DAN WARMTEKUSSENS BIJ
NEKPIJN

Behandeling van nekpijn is onderzocht met twee verschillende methodes:
cupping en warmtekussens, beide in combinatie met een oefenprogramma.
Cupping is een methode uit de Chinese geneeskunde, waarbij een kop van
glas of bamboe op de huid wordt gezet en warmte of zuigkracht door
vacuüm wordt toegepast met intervallen van vijf minuten tot een kwartier.
Warmtekussens zijn gevuld met pitten of ander materiaal dat meestal in de
magnetron kan worden opgewarmd om daarna op de pijnlijke plek te leggen.
Veertig nekpijn patiënten hebben willekeurig cupping of warmtekussens als
behandeling gekregen en na 3 en 7 weken zijn de resultaten vergeleken.
Cupping had het meeste effect op pijn en de beweeglijkheid van de nek. In
Nederland wordt cupping op diverse plaatsen aangeboden als alternatieve
geneeswijze. Let wel op: er bestaan ook cupping varianten waarbij in de huid
wordt gesneden, dit is absoluut niet aan te raden en mag alleen door goed
opgeleide artsen worden gedaan.
 
Klik hier voor het onderzoeksartikel over Cupping.

 

 

 
 

NO WORRIES MATE - NOOIT MEER “DRUK, DRUK, DRUK
....”!

Australiërs lijken relaxte mensen maar ook daar heeft het “druk, druk, druk”-
virus epidemische vormen aangenomen en slapen mensen minder dan ooit
tevoren. Op droogkomische toon geeft Shane Rodgers in The Australian tips
om dit te vermijden. Hij begint met het feit dat er altijd 24 uur in een dag
zitten en we dus niet drukker zijn dan tien of twintig jaar geleden. Er zijn
alleen meer keuzemogelijkheden gekomen waardoor het gevoel van drukte
toeneemt. Om nooit meer druk te zijn moet je vooral prioriteiten stellen en
realistisch zijn.
 
De belangrijkste tip? Stop doing stuff! Als je to-do-lijst langer is dan de uren
in de dag, haal routine of niet-urgente dingen er dan zonder pardon van af,
en hou alleen over wat realistisch gezien in die dag past. Verder kun je
dingen die weinig tijd kosten, het beste achter elkaar oppakken in een
“superuur” waarin je dan in één keer bevredigend veel zaken kunt
doorstrepen. Andere tips: doe vergaderingen staand en in vijftien minuten,
plan elke week een vergaderloze vrijdag, plan werkzaamheden in je agenda
en niet alleen vergaderingen en kijk maar twee keer per dag naar je email.
 
Kijk hier voor het complete Engelstalige artikel over No worries.

 

  
 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=105&mailid=44
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=99&mailid=44
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ZORGVERZEKERINGEN 2016

In november krijg je van je huidige zorgverzekeraar informatie over
zorgpakketten en premies voor volgend jaar. Als je niet tevreden bent, kun je
nu overstappen naar een ander pakket en/of een andere zorgverzekeraar.
Zorg ervoor dat je de zorg die je nodig denkt te hebben goed verzekert!
Anders moet je veel bijbetalen, of je krijgt een jaar lang niet de behandeling
die je nodig hebt.
 
Kijk op onze website voor meer informatie en tips over
ziektekostenverzekeringen.
 
In het magazine van november komt een artikel met meer uitgebreide
informatie. Wie lid is krijgt automatisch een exemplaar toegestuurd.
 

 

 

 
 

TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (2)

Heb je de toetscombinaties uit de vorige nieuwsbrief onder de knie? Dan
wordt het nu tijd voor een paar nieuwe. Ben je nog niet gewend aan de
toetscombinaties van de vorige keer oefen dan nog even door tot je ze
automatisch toepast. Ga daarna verder met het leren van de volgende
sneltoetsen. Doe het in je eigen tempo.
 
Leg, voor je gaat werken, steeds weer hetzelfde voorwerp in zicht. Dat kan
de schaar of het plakband zijn van de vorige keer, maar je kunt ook iets
anders nemen. Bijvoorbeeld de chocoladeletter S van Save (bewaren). Dat
voorwerp herinnert je eraan om sneltoetsen te gebruiken in plaats van de
muis (je hersens zijn geprogrammeerd: bij het zien van dat voorwerp denk je
aan sneltoetsen). Na een aantal keren ben je eraan gewend en doe je het
automatisch. Als je de toetscombinaties goed onder de knie hebt, dan mag
je de letter opeten als beloning. Dit zijn ze: Opslaan als (1e keer bewaren),
F12 (Word) of Shift+Cmd+s (Apple); Opslaan (Bewaren), Ctrl+s; Afdrukken
(Printen), Ctrl+p. Bij Apple gebruik je de Cmd-toets in plaats van Ctrl.
 
De sneltoetsen uit de vorige nieuwsbrief staan op de website.
 
Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren gebruiken!
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