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VERENIGINGSNIEUWS

Goed nieuws: het bestuur van de RSI-vereniging is uitgebreid
met Joke Huisman. Zij pakt de portefeuilles coördinator
Telefoondienst en Vrijwilligerscoördinator op. Het bestuur is
heel blij met deze uitbreiding!
 
Op 2 september was onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Prima
weer, mooie locatie, lekker eten en bevlogen discussies. Met
als resultaat goede input voor het jaarplan van 2018. Waarbij
we aan de slag gaan met een update van onze papieren
informatie – een nieuwe RSI-map. Voor alle vragen die
opkomen als je deze klachten krijgt.
 

 

 

 
 

 VITAMINE D GOED TEGEN PIJN?

Recent onderzoek toont een relatie aan tussen vitamine D,
slaap en pijn. Er is nog geen bewezen effect van vitamine D op
chronische pijn, maar het zou kunnen helpen. Nu de zomer
voorbij is misschien iets om op te letten. De BBC heeft drie
methodes getest om vitamine D binnen te krijgen: zon,
supplementen, of vette vis.
 

 

  
 
 

 GROOT ONDERZOEK NAAR PIJN

Bijna 20% van de mensen in Nederland heeft chronische pijn,
maar we weten nog steeds niet precies hoe pijn werkt. De
Kennis van Nu (programma) en de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) doen een Groot
Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn. Doe mee aan dit
onderzoek en vul de test in.
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PLEIDOOI FYSIOTHERAPIE IN
BASISVERZEKERING

De Patiëntenfederatie Nederland pleit voor het opnemen van
de eerste 20 behandelingen fysiotherapie in de
basisverzekering voor aandoeningen die op de chronische lijst
staan, zodat ze worden vergoed door de zorgverzekering. Wie
nu een chronische aandoening heeft krijgt lang niet altijd (een
vergoeding voor) een behandeling die het functioneren
verbetert.
 

 

 
  

 
  WAAROM ZITTEN ZO SLECHT VOOR JE IS

Weet je wel dat je nu - op dit moment - (zeer waarschijnlijk)
ongezond bezig bent? Tenzij je niet zit als je dit bericht leest.
Zitten is erg slecht voor je en op nrc.nl staat een filmpje met
uitleg waarom dat zo is. Veel meer bewegen blijft nodig.
 

 

 
    

 
  OPROEP: ERVARING MET VERGELIJKINGSHULP

VOOR CTS?

De vereniging helpt mee om patiënteninformatie beschikbaar te
krijgen. Onder andere is er sinds enkele jaren een
vergelijkingshulp om een passend ziekenhuis te zoeken voor
een carpale tunnel syndroomoperatie. Die vind je hier. Heb je
deze hulp gebruikt, mail ons dan s.v.p. je ervaringen, daarmee
maken we hem beter.
 

 

  
  TIPS VAN SCOUTERS: AUTOMATISCHE

BLIKOPENER ONE TOUCH

Krijg je al pijn bij het vooruitzicht een blikje te moeten open
maken? Niet nodig, daar zijn hulpmiddelen voor. Bijvoorbeeld
deze automatische blikopener One Touch, die op batterijen
werkt. Niet heel goedkoop met ongeveer € 25, maar als het
klachten kan voorkomen wel de moeite waard. Op de website
van Scouters vind je meer informatie.
 

 

   
 

 
  MASSAGE TEGEN CARPALE TUNNEL

SYNDROOM

Spaans onderzoek onder 100 vrouwen heeft aangetoond dat
manuele therapie even effectief is als een operatie voor carpale
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manuele therapie even effectief is als een operatie voor carpale
tunnel syndroom. De therapie bestond uit drie
massagebehandelingen, een per week, en rekoefeningen
thuis. Veelbelovend onderzoek, want de manuele therapie is
veel minder ingrijpend en risicovol dan een operatie.
 

 

  
 
  PIJN NA OPERATIES

Maar liefst 25% van de operatiepatiënten heeft pijn na de
operatie. Dit is een normale bijwerking, geen teken dat er een
fout is gemaakt. Die pijn kan chronisch worden als hij niet goed
behandeld wordt in de eerste dagen na de operatie. Artsen en
patiënten zouden hier beter van op de hoogte moeten zijn,
volgens twee Australische artsen.
 

 

  
 
 

 
RSI-LIJN EN E-MAILSERVICE

Wil je je hart luchten, vragen stellen of ervaringen delen? Bel
dan de RSI-lijn. Sinds kort werkt het 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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