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ERVARINGEN DELEN OP RSI-VERENIGING.NL

Eén van de belangrijkste doelen van de RSI-vereniging is te zorgen voor
een goede informatievoorziening voor RSI-patiënten en mensen die tot de
risicogroepen behoren.

Er zit een schat aan kennis en ervaring bij  onze leden. Met onze nieuwe
website willen we  meer ruimte bieden aan jouw verhaal. Heb je een
opmerkelijke ervaring met een behandeling, hulpmiddel of organisatie?
Schrijf een kort stukje hierover (1 A4-tje of korter). Vertel zo concreet
mogelijk over hoe en wat, de eventuele voor en nadelen, jouw eigen ideeën
over hoe het beter kan. Stuur het naar postbus@rsi-vereniging.nl o.v.v.
‘Ervaringsverhaal’. Vermeld s.v.p. of je naam eronder mag of dat je graag
anoniem wilt blijven.

De ervaringsverhalen vind je op de site onder Behandeling –
Ervaringsverhalen. Leest het verhaal van Corien over het gebruik van
TENS-apparaat.

 

 

 
 

EXCUSES VOOR ‘DODE’ LINKS

Het komt helaas nog voor dat je een verbroken link op onze website
tegenkomt. Dit tref je alleen in de ‘oude’ artikelen die overgeplaatst zijn
vanuit het vorige systeem. We doen ons best om deze links er zo snel
mogelijk uit te vissen. Het kan wel nog even duren voordat we alle pagina’s
hebben gecheckt. We bieden onze excuses voor het ongemak en hopen op
jullie begrip. 

Wil je ons even helpen? Stuur een mailtje met het onderwerp ‘Dode link’
naar webmaster@rsi-vereniging.nl en vermeld op welke pagina je de
link tegenkwam. Alvast bedankt.

 

 

 
 

zorgapp klein WAT VERWACHT JE VAN NIEUWE ZORGAPPS? DOE
MEE AAN HET ONDERZOEK

PatientView en Health2.0 doen samen een kort onderzoek naar
verwachtingen die men heeft ten opzichte van de zogenaamde Zorg- en
Gezonheidsapps. Het onderzoek wordt gehouden onder patiënten en
zorgverleners. Je krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan het
ontwikkelen van nuttige apps die de zorg kunnen verbeteren en die
maximaal voldoen aan de behoeftes van patiënt en zorgverlener. Het is
voornamelijk bedoeld voor mensen met een ziekte of een langer
durende/chronische aandoening.

Het onderzoek is volledig anoniem en vertrouwelijk. De resultaten van het
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werktijd klein

publicity

zorgapp klein

Het onderzoek is volledig anoniem en vertrouwelijk. De resultaten van het
onderzoek worden geopenbaard op 10 en 11 November 2014 tijdens de
Health2.0 Conference in Londen. Als deelnemer aan het onderzoek kun je
aangeven of je een kopie van de resultaten wilt ontvangen. De enquête kun
je invullen vóór 24 oktober.

 

 
 

HEB JE RECHT OP ‘ONBEREIKBAARHEID: WAT ZEGT
DE WET?

Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, met of zonder internet. Je bent
altijd bereikbaar, ook na werktijd. Privé is dat misschien fijn, maar hoe zit
dat met je werk? Sommige werkgevers verwachten dat je altijd en overal,
misschien ook ´s nachts, reageert op telefoontjes of e-mail van het werk.
Hoe gezond is dat? Heb je recht op onbereikbaarheid, zodat je ook echt
kunt uitrusten? Lees op onze site over hoe het is geregeld in Nederland en
vergelijk jouw eigen situatie met wat de Arbeidstijdenwet zegt.

 

 

 
 

PUBLICITEIT VOOR NIEUWE INITIATIEVEN

Elke dag ontstaan er nieuwe landelijke en lokale organisaties, grote en
kleine initiatieven die onze vereniging benaderen om een beetje publiciteit.
Ook wij zoeken graag naar goede samenwerking met andere organisaties
en vinden het belangrijk om elkaar te helpen. In deze tijden kan dit van
cruciaal belang zijn. 

Natuurlijk en helaas worden veel initiatieven geen succes en houden
verenigingen en organisaties op te bestaan. Toch willen we graag nieuwe
initiatieven de kans geven, en dus vertellen we je er regelmatig over. Het is
aan jou wat je met deze informatie doet.

Tegelijkertijd horen we heel graag over je ervaringen met een bepaalde
organisatie of een nieuw initiatief. Deel je positieve of negatieve indrukken
met de andere leden. Stuur je verhaal naar postbus@rsi-vereniging.nl
met het onderwerp ‘Organisatie/initiatief’.
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