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VERENIGINGSNIEUWS

Het is eindelijk herfst na een lange zomer, en de RSI-Vereniging zit
niet stil. Bestuurslid Reint Alberts is op de radio geïnterviewd op
“Zet-je-stoel-goed-dag” en voorzitter Sandra Oudshoff heeft
meegewerkt aan een uitgebreid artikel in Libelle over KANS/RSI. De
plannen voor 2017 zijn ingediend bij de subsidiegever waarbij we
aanspraak maken op de maximale subsidie van € 45.000. Hiermee
willen we volgend jaar meer themadagen organiseren, de website
verbeteren en o.a. het Magazine hierop beschikbaar maken, onze
stem meer laten horen via belangenorganisaties en het “Heft in
eigen hand” updaten en moderniseren. 
 
De themamiddag op 24 september in Amsterdam was goedbezocht
en leverde veel positieve reacties op. Wist jij bijvoorbeeld dat je
hoofd net zo zwaar is als een watermeloen en dat je dat dus
regelmatig moet laten rusten? De presentaties kun je hier
terugvinden. 
 
Voor al deze activiteiten kunnen we nog best wel wat hulp
gebruiken. Spreekt één van deze activiteiten je aan en kun je een
bijdrage leveren, hoe klein ook, meld je dan aan via
vrijwilligerswerk@rsi-vereniging.nl. Alle beetjes helpen! 
 

 

  
 
 

 

GRATIS OPEN SPREEKUUR 5 NOVEMBER
WAGENINGEN

Erik Oosterink is oud-RSI-patiënt. Hij volgde verschillende
therapieën die niet hielpen, tot hij behandeld werd door een
acupuncturist. Hij is nu gespecialiseerd in de behandeling van
pijnklachten en bewegingsbeperkingen en hij heeft een aantal
behandeltrajecten ontwikkeld om het lichaam in korte tijd weer
soepel en pijnvrij te krijgen. Hij doet dat met acupunctuur en
voetreflexmassage en hij is aangesloten bij de Vereniging van
Natuurgeneeskundig Therapeuten. Sommige verzekeraars
vergoeden daarom zijn behandelingen, maar dat hangt wel af van
de soort verzekering die je hebt. Op zaterdag 5 november houdt hij
een gratis open spreekuur, waarvoor je je kunt aanmelden. Kijk voor
meer informatie op deze website.
 

 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=53&key=f413a526c6bc63f0e8a101ffdd21e77b&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_53
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/587-zet-je-stoel-goed-dag.html?acm=1618_53
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/584-themamiddag-spieren-maken-de-mens.html?acm=1618_53
mailto:vrijwilligerswerk@rsi-vereniging.nl.
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=158&mailid=53
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PG WERKT SAMEN

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Landelijk Platform GGz
werken samen onder de naam PG werkt samen. PG staat voor
Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties. PG werkt samen zoekt
patiëntenvertegenwoordigers om  zorggebruikers te betrekken bij
ontwikkelingen in zorg en kwaliteit van leven. Heb je een
(chronische) beperking en heb je interesse in de thema´s wonen,
arbeid of onderwijs, dan kun je je aanmelden als
patiëntenvertegenwoordiger. Dat kan ook als je
ervaringsdeskundige op één van deze gebieden bent. Jouw hulp
kan een positieve bijdrage leveren aan de positie van mensen met
een (chronische) beperking. Wil je meer weten, kijk dan op de
website van PG werkt samen.
 

 

 
 

 
  BESCHERMING MEDISCH BEROEPSGEHEIM

Privacy Barometer is een onafhankelijke partij die de noodklok luidt
over een nieuw wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer binnenkort
een beslissing neemt. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel
aanneemt, dan mogen de zorgverzekeraars zonder jouw
toestemming je medische dossier inzien. Dat betekent dat je
verzekeraar, die zo veel mogelijk winst wil maken, alles kan lezen
wat jij in vertrouwen aan je arts hebt verteld. Wil je dat wel? Meer
informatie vind je op de website van Privacy Barometer.

 

 
  

 
 

 SUCCESVOL OMGAAN MET RSI

Begin volgend jaar start de 3-daagse training Succesvol omgaan
met RSI. RSI overkomt je, maar hoe ga je ermee om? Je leert onder
andere hoe je goed voor jezelf moet zorgen en hoe je het beste kunt
omgaan met RSI-klachten. Joke Huisman en Roosmarijn
Strootman, twee ervaringsdeskundige RSI-coaches, geven de
cursus. Wil je meer weten over Joke en Roosmarijn of de training,
kijk dan op onze website. Daar kun je een pdf-document
downloaden waarin de coaches zich voorstellen. 
 

 

 
    

 
 

 

PROBEFIX: HOUDER VOOR ECHO-APPARAAT

Cardiologen die hartfilmpjes maken kunnen ook te maken krijgen
met RSI-klachten, zeker als ze het echografie-apparaat langdurig
moeten vasthouden. Usono, een bedrijf in Eindhoven, heeft een
verstelbare bevestigingsband en houder ontwikkeld: de ProbeFix,
waarmee het echo-apparaat ergens op vastgebonden kan worden.
De Cardioloog hoeft het apparaat dan niet meer vast te houden. 
 
Er zijn nu meer mogelijkheden om het echo-apparaat te gebruiken.
Bijvoorbeeld, samen met een röntgenapparaat of in de sport. De
ProbeFix S doet metingen bij het uitoefenen van een sport en zo
kun je blessures voorkomen. 
 
De ProbeFix moet nog verder worden ontwikkeld, maar de
verwachting is dat het in het derde kwartaal van 2017 beschikbaar is
voor de markt. Meer informatie: www.usono.com. 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=159&mailid=53
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=160&mailid=53
http://www.rsi-vereniging.nl/leven-met-rsi/rsi-coach.html?acm=1618_53
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=166&mailid=53
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voor de markt. Meer informatie: www.usono.com. 
 

   
 

 
 

 

OPROEP ONDERZOEK JOB CRAFTING

In onze vorige nieuwsbrief stond deze oproep ook. Het onderzoek
loopt tot 27 november en je kunt je nog steeds opgeven om mee te
doen.
 
Met Job Crafting, of proactieve copingvaardigheden zoek je naar
manieren om, ondanks je chronische ziekte, toch je werk te kunnen
doen. Als een taak te zwaar is kun je een collega om raad vragen,
of een te zware taak minder vaak doen. De Open Universiteit doet
onderzoek naar Job Crafting/proactieve copingvaardigheden, omdat
er nog maar weinig over bekend is. Hoe tevreden zijn chronisch
zieke medewerkers over hun werk, hoe gaat je leidinggevende
ermee om?
 
Je kunt meedoen aan dit onderzoek door een vragenlijst in te
vullen. De antwoorden worden geanalyseerd op groepsniveau en
met die antwoorden kunnen andere mensen met een chronische
ziekte die werken worden geholpen. Voor vragen kun je contact op
nemen met nicole.hoefsmit@ou.nl.
 

 

     
 

 

TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (10)

Tot nu toe hebben we sneltoetsen voor tekstverwerking vermeld,
maar ze zijn er ook voor Excel. Jan Bolhuis uit Winschoten kent er
heel veel en deelt ze via zijn website  met iedereen. Hij maakt
duidelijke instructiefilmpjes hoe je de sneltoetsen moet gebruiken
die hij op YouTube zet. Bijvoorbeeld deze: Tien krachtige
sneltoetsen in het Nederlands, of in het Engels. We hebben een
aantal van zijn sneltoetsen voor Excel in een overzicht gezet en dat
kun je vinden op onze website. Ook alle sneltoetsen uit vorige
afleveringen staan op onze website. Succes! 
 
Vergeet niet het voorwerp dat je aan de sneltoetsen herinnert weer
klaar te leggen.
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