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VERENIGINGSNIEUWS

Wil je graag andere mensen met RSI ontmoeten en ervaringen
uitwisselen? Wil je meer weten over het onderzoek naar RSI? Wil je
alles weten over hoe je spieren werken? Kom dan morgen op
zaterdag 24 september naar de gezellige themamiddag “Spieren
maken de mens” in hartje Amsterdam. Kijk hier voor meer
informatie. Je kunt je aan de zaal nog aanmelden!
 
Het bestuur maakt al plannen voor 2017, want binnenkort moet de
subsidie-aanvraag zijn ingediend. In 2017 mogen we € 10.000,-
extra subsidie aanvragen en deze ook besteden aan
belangenbehartiging, dat gaan we zeker doen. Sinds deze maand
zijn we bijvoorbeeld lid van koepelorganisatie Patiëntenfederatie
Nederland die de stem van veel patiënten bundelt en laat klinken in
Den Haag en Brussel. Heb je nog ideeën over 2017, laat die dan
horen op bestuur@rsi-vereniging.nl.
 
In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam zijn we 2
minoropdrachten gestart. De eerste opdracht gaat over de
bekendheid en het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn voor
KANS, arm- nek- en schouderklachten. Twee studenten
onderzoeken of de richtlijn bekend is en wordt gebruikt en leidt tot
sneller herstel. De tweede opdracht gaat over kinderen en RSI.
Jongeren maken veel gebruik van laptops, tablets en smartphones.
Leidt dit tot problemen en wat is daartegen te doen? Drie studentes
gaan dit onderzoeken.
 

 

 

 
 

 

OPROEP DEELNAME ONDERZOEK NAAR ONTSTAAN
VAN RSI

Vraag jij je ook weleens af waarom de één RSI-klachten ontwikkelt
en de ander niet? We kennen allemaal wel mensen die alle
ergonomiewetten aan hun laars lappen, heel veel computeren en
toch geen klachten ontwikkelen. Onderzoekers uit Nijmegen willen
hier graag meer over weten en doen nu een onderzoek naar de
eerste symptomen van RSI, waaraan je kunt deelnemen. Tot nu toe
bestonden tests vooral uit kortdurende observaties. Dit onderzoek
gaat een langere test doen om te zien of gedrag en bewegingen een
voorbode van RSI kunnen zijn.

 

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=52&key=9d7bb687e61207170c993f1c43965929&subid=1618-LlQ9KsSj3Ntkf8&tmpl=component&acm=1618_52
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/573-spieren-maken-de-mens-3.html?acm=1618_52
mailto:bestuur@rsi-vereniging.nl.
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voorbode van RSI kunnen zijn.
De onderzoekers werken bij het Donders Instituut voor Brein,
Cognitie en Gedrag, een onderzoeksinstituut van de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Onderzoekers van dit instituut bestuderen
het brein en het daaruit voortkomende gedrag. Geïnteresseerd om
deel te nemen? In dit document staan alle gegevens. Deelname
wordt beloond met een bon van € 25 en reiskosten worden vergoed.
 

 

 
 

 

DE WEEK VAN DE PIJN

In de provincies Friesland en Groningen worden in de Week van de
Pijn, op 1 oktober 2016, themabijeenkomsten georganiseerd over
chronische pijn. Chronische pijn heeft heel veel invloed op jouw
leven en dat van anderen om jou heen, want pijn heb je niet alleen.
De gezondheidszorg ziet dat niet altijd  en dat moet worden
verbeterd. Heb je belangstelling? Kijk op onze website voor meer
informatie en hoe je je kunt aanmelden. Deelname is gratis.

 

 
 

 

OPROEP ONDERZOEK JOB CRAFTING

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. Het kost je ongeveer 30 minuten en het onderzoek loopt tot
27 november. 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.
 

 

 

 
 

 FLYER OMGAAN MET PIJN

Het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem heeft in
mei van dit jaar de online cursus Omgaan met pijn gelanceerd. Als
je je registreert voor € 0,95 dan geeft de cursus je informatie over
chronische pijn, wat dat is en hoe je ermee om kunt leren gaan. Er
is nu een flyer met informatie die je kunt downloaden via onze
website.
 

 

 
 
  

 
 

 

 
TERUGVAL VOORKOMEN

Doe jij elke dag trouw je oefeningen en slik je je medicijnen op tijd?
Hoewel je weet dat deze zaken de pijn onder controle kunnen
houden, komt daar toch vaak op enig moment de klad in. Je vergeet
het één keer, later nog een keer en op den duur helemaal, met alle  

http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=150&mailid=52
http://www.rsi-vereniging.nl/rsi-vereniging/verenigingsnieuws/579-week-van-de-pijn.html?acm=1618_52
http://www.rsi-vereniging.nl/index.php?subid=1618&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=151&mailid=52
mailto:nicole.hoefsmit@ou.nl.
http://www.rsi-vereniging.nl/behandeling/therapieen/568-online-cursus-omgaan-met-chronische-pijn.html?acm=1618_52
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het één keer, later nog een keer en op den duur helemaal, met alle
gevolgen van dien. Om een terugval te helpen voorkomen heeft het
samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem een flyer
gemaakt die je via onze website kunt downloaden (pdf) en
afdrukken. Lamineren of in een plastic hoes doen en dan op een
opvallende plek ophangen. Nu vergeet je het vast niet meer!

 

 

 
 

 

 

 

WAAROM EEN GOEDE HOUDING VAN
LEVENSBELANG IS

Door een slechte houding kampen veel mensen met lichamelijke
problemen, chronische pijn en andere ongemakken. Zoals scoliose,
pijnkrampen en RSI. Terwijl een goede houding je juist helpt de druk
op je ruggengraat en organen te verlichten, je bloedsomloop
verbetert - en je oogt slanker.
 
Meer informatie hierover vind je op onze website. De tips worden
op een leuke manier uitgelegd in dit filmpje (The benefits of good
posture) van Houding Netwerk Nederland.

 

     
 

 

TIP VAN DE WEBREDACTIE: SNELTOETSEN (9)

Heb je een fijne vakantie gehad? Of heb je die gebruikt om de
achterstand in het aanleren van sneltoetsen weg te werken? We
hebben een paar nieuwe toetscombinaties voor je geselecteerd,
waarmee je door je document kunt navigeren. Leg het voorwerp dat
je aan de sneltoetsen herinnert maar weer klaar.
 
Je kunt met de muis in de keuzelijst van een menu op de gewenste
toepassing klikken, maar die kun je ook met een toetscombinatie
selecteren: ↓ + 1e letter (Word en OpenOffice). Wil je een pagina
naar boven dan gebruik je in Word Ctrl + Page Up; in OpenOffice
is dat Page Up (zonder Ctrl). Voor een pagina naar beneden toets
je in Word Ctrl + Page Down in en in OpenOffice Page Down. Dat
scheelt weer een aantal muisklikken! De Mac kent deze
toetscombinaties niet.
 
Alle sneltoetsen uit vorige afleveringen staan op onze website.
Succes!

Tot de volgende nieuwsbrief met nieuwe sneltoetsen om te leren
gebruiken.
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