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NOTEER 28 FEBRUARI 2015 ALVAST IN JE AGENDA!

Volgend jaar bestaat onze vereniging 20 jaar! Dat willen we vieren tegelijk
met de internationale RSI-dag op de laatste zaterdag van februari. 

’s Ochtends ben je als lid zeer welkom bij de Algemene Ledenvergadering  om
mee te denken over de toekomst van de vereniging in onzekere tijden. ’s
Middags is er een boeiend programma met lezingen en workshops rond RSI,
bijvoorbeeld:

- GRIP op KANS: een nieuw zelfmanagement programma (zie komend RSI-
Magazine);
- ontwikkelingen in schadevergoedingen bij beroepsziekten;
- coaching bij RSI-gerelateerde klachten;
- de KANS-richtlijn;
- hoe ontwikkelen RSI-gerelateerde klachten zich door de tijd;
- RSI-vriendelijk werken.

De deelname aan de RSI-dag is gratis! Het definitieve programma volgt
nog. Houd onze nieuwsbrief en de site in de gaten.

 

 

 
 

LEES LAATSTE RSI-BLOGS OP ONZE WEBSITE

Met onze nieuwe website willen we meer ruimte bieden voor het persoonlijke
verhaal en onder andere blogs. Sinds kort lees je hier leuke en nuttige
verhaaltjes van onze blogger Chris. Ze deelt graag haar ervaringen met
verschillende technische snufjes, therapieën en veel meer. Boeiend en grappig
geschreven – ze zijn hoe dan ook de moeite waard. Via onze Facebook-
pagina weet je snel als er een nieuwe blog verschijnt.

 

 

 
 

STUDENTEN INDUSTRIAL DESIGN OP ZOEK NAAR
OPLOSSINGEN VOOR RSI

Vier eerstejaarsstudenten Industrial Design aan de Technische Universiteit
Eindhoven zijn bezig met een project over RSI en hebben je hulp nodig. 

Zij zoeken voor een representatief beeld naar 4 tot 6 mensen met klachten
gerelateerd aan beeldschermwerk. Door middel van interview willen ze
informatie verzamelen over de mogelijkheden en beperkingen van je werkplek.
Deze gegevens gebruiken ze vervolgens om nieuwe producten te ontwikkelen.

Het interview gaat via Skype en kost hooguit 20 minuten. Voor meer informatie
en  aanmeldingen  stuur een mail naar Reint Alberts:
reint.alberts@hotmail.nl 

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=32&key=2aecd0254f9ceecde47eb0657571eef2&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_32
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/partners-en-initiatieven/256-blog-nl/493-toch-maar-weer-een-ai-phone.html?acm=1618_32
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=43&mailid=32
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=44&mailid=32
mailto:reint.alberts@hotmail.nl
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Graag zo snel mogelijk reageren!
 

 
 

HET AANPAKKEN SLAAPPROBLEMEN BIJ CHRONISCHE
PIJN BELANGRIJKER DAN GEDACHT

Iedereen weet dat het moeilijk kan zijn om in slaap te vallen als je pijn hebt.
88% Van de mensen met chronische pijnklachten heeft ook slaapproblemen.
Uit Australisch onderzoek blijkt nu dat de relatie tussen slaap en pijn
tweezijdig is. Het effect van slaap of slapeloosheid op pijn is zelfs sterker dan
dat van pijn op slaap.

50% Van de patiënten die aan slapeloosheid lijden, heeft pijnklachten.
Slapeloosheid is ook een voorspellende factor voor het ontstaan van migraine
en fybromyalgie. Verstoorde slaap heeft een substantieel effect op
pijnperceptie. Je wordt gevoeliger voor pijn. Een goede nachtrust
daarentegen kan pijngevoeligheid verminderen.

Een onverwacht onderzoeksresultaat is dat slecht slapen ook de effectiviteit
van pijnstillers kan verminderen. Dit geldt vooral voor sterke pijnstillers
zoals codeïne en morfine. Tegelijkertijd blijkt dat chronische pijn die de slaap
verstoort kan leiden tot langdurige effecten op de slaap-waakcyclus. Dit alles
geeft aan dat het aanpakken van slaapproblemen zeer belangrijk is bij
chronische pijn.

 

 

 
 

WERKEN MET AANDOENING - KRIJG HULP VAN EEN
RSI-COACH

Werken met een aandoening zoals bijvoorbeeld RSI, blijft een actueel thema.
Dit verdient meer aandacht en een professionele aanpak. Samen met andere
patiëntenorganisaties neemt de RSI-vereniging deel aan het
certificeringtraject voor (RSI)-coaches.

Om meer bekendheid te krijgen bij de werkgevers en werknemers is er nu de
mogelijkheid voor een patiënt om tegen een laag tarief hulp te krijgen van
één van onze speciaal opgeleide  coaches. Heb je RSI of een daaraan
verwante aandoending en vrees je voor je baan? Of wil je graag van baan
wisselen in verband met je ziekte? Meld je snel aan en ontvang professionele
begeleiding en hulp. Informeer ook je werkgever over de mogelijkheden.

Aanmelden via info@cczw.nl of 06-53275486.
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