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 VERENIGINGSNIEUWS

Goed nieuws: we hebben voor 2018 weer € 45.000,- subsidie
toegekend gekregen. We gaan dus volle vaart door in 2018,
met opnieuw drie boeiende bijeenkomsten, een nieuwe cursus
over omgaan met RSI, en meer.
 
Op 7 november is in Amsterdam de derde bijeenkomst van dit
jaar: “Gezond studeren in het digitale tijdperk”. Met twee
fantastische sprekers en twee zalen met relaxopties en
gadgets. Van 19-21 uur op de VU in Amsterdam. Kijk hier voor
meer informatie.

 

 

 
 

 

PRATEN MET ARTSEN – KAN HET BETER?

Dokters en patiënten begrijpen elkaar niet altijd even goed in
de spreekkamer. Bart Chabot roept in dit filmpje op om met je
dokter te bespreken wat voor jóu belangrijk is. Meer tips voor
het gesprek met je dokter vind je hier, en op onze site vind je
een pijnkaart die je kan gebruiken in de voorbereiding.
 
Amerikaans onderzoek laat zien dat bij chronische
pijnklachten dokters en patiënten verschillende doelstellingen
hebben. Dokters kijken vooral naar het verbeteren van
functioneren en het beperken van bijwerkingen van medicijnen.
Patiënten zoeken verlichting van hun pijnklachten en een
diagnose. Merkwaardig genoeg hadden deze verschillen geen
effect op de tevredenheid van de patiënt met het gesprek.
 

 

  
 
 

 LAPTOP IN DE COLLEGEZAAL?

Hoe volg jij je colleges? Heb jij je laptop voor je staan of maak
je zelf aantekeningen? Uit onderzoek blijkt dat je de lesstof
veel beter opneemt als je zelf aantekeningen maakt, omdat je
dan leert alles in je eigen woorden op te schrijven. Met een
laptop ben je snel afgeleid. Ga jij na het bekijken van dit item
uit Nieuwsuur weer schrijven? Het fragment begint bij 20:28 u.
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   DOOR PAUZES PRODUCTIEVER

Onderzoek heeft het al meermaals aangetoond: elk uur een
korte pauze nemen van een paar minuten maakt productiever.
Na een uur werken hebben je hersenen die pauze hard nodig
om informatie te verwerken. In die pauze kun je het beste even
opstaan uit je stoel. En pas op: op je smartphone kijken geldt
niet als pauze, want dan blijf je je hersenen voeden met
informatie. (Bron: NRC)
 

 

 
  

 
 

 

LASTIGE KEUZES IN DE ZORG

Soms is het moeilijk om een beslissing te nemen over zorg en
gezondheid. Bijvoorbeeld de vraag of je een nieuwe werkgever
moet vertellen over je chronische klachten. Hoe kun je dan
toch een besluit nemen? De Patiëntenfederatie heeft een
brochure ontwikkeld om je hierbij te helpen, met een stap-
voor-stap methode.
 

 

 
    

 
  HARDLOPERS ZIJN DOODLOPERS?

Bewegen is gezond, zo weten we nu wel. Goed nieuws: uit
onderzoek blijkt dat ook heel lichte beweging al een positief
effect kan hebben op pijn en gezondheid. Een rustige
wandeling kan al energie geven. Een iets steviger wandeling
met licht zweten kan bijdragen aan minder pijn. Hierbij moet je
nog een gesprek kunnen voeren, dus het hoeft niet fanatiek.
 

 

  
  ZOEK JE WERK? ZO KAN HET OOK!

Ben je op zoek naar een baan en niet meer zo piep? Je leeftijd
kan een enorm struikelblok zijn bij sollicitaties door alle
vooroordelen die werkgevers hebben. Met een opvallende
manier van solliciteren kom je soms toch nog weer aan de bak
en heb je de banen voor het uitzoeken. Bekijk de website van
Ad maar eens.
 

 

   
 

 
 

 
NIETS OVER ONS ZONDER ONS

‘Als iedereen inbrengt waarvan hij over heeft, is er voor
iedereen genoeg.’ Dit is samengevat de boodschap van
belangenbehartiger Illya Soffer, directeur van Ieder(In). Haar
doelstelling: zorgen dat iedereen mee kan doen. Lees hier het
inspirerende interview.
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  TIP VAN SCOUTERS: EAZYHOLD

Bestek vasthouden en er ook nog mee eten, je tandenborstel
vasthouden: met pijnlijke handen een groot probleem en je laat
de boel daardoor geregeld uit je handen vallen. Met de
Eazyhold kun je voorwerpen gemakkelijker vasthouden als je
niet veel kracht hebt. Lees meer over de Easyhold op de
webpagina van Scouters.
 

 

  
 
 

 
RSI-LIJN EN E-MAILSERVICE

Wil je je hart luchten, vragen stellen of ervaringen delen? Bel
dan de RSI-lijn. Het werkt zo: als je binnen kantooruren belt
dan noteert ons bureau je gegevens, daarna belt een
ervaringsdeskundige vrijwilliger je meestal binnen twee
werkdagen terug. Buiten kantooruren kun je een bandje
inspreken. Je kunt zelf aangeven wanneer je teruggebeld wilt
worden en daar houden we zo veel mogelijk rekening mee.
 
RSI-lijn 0900-7745456 (geen extra kosten). E-mailen kan ook,
24/7.
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