
Pijnloos  
computeren
RSI door computeren vanaf heden overbo-
dig’ meldde ons Arie van Dorrestein, direc-
teur van Dutch Design Trading. Deze RSI 
ervaringsdeskundige ontwikkelde een 
ergonomisch ondersteuningsbord voor 
laptop en computer dat een nieuwe manier 
van werken mogelijk maakt. Het ondersteu-
ningsbord zorgt voor een ontspannen 
werkhouding waarbij polsen en handen op 
een natuurlijke en eenvoudige manier wor-
den ondersteund tijdens het computeren. 
Het toetsenbord van de computer of lap-
top wordt in het ondersteuningsbord 
geschoven waardoor het de juiste werk-
hoogte en werkafstand krijgt. Heb je reeds 
RSI-klachten of wil je ze beslist voorkomen? 
Het is het proberen waard, voor de prijs 
hoef je het niet te laten. ‘Die is bewust laag 
gehouden’,  zegt Van Dorrestein, ‘zodat het 
product voor iedereen betaalbaar is. Het 
belangrijkste is dat mensen RSI-vrij kunnen 
werken met de computer.’ Informatie:  
www.dutchdesigntrading.com. <

Kippetjespraat
Het thema van de 
Boekenweek 2007 
(14 tot 24 maart jl.) 
was ‘Humor’. Geïn-
spireerd door dit 
thema stelde schrij-
ver en taalkundige 
Wim Daniëls het 
eerste‘Lachwoor-
denboek’ ter wereld 

samen uit lachwoorden, lachcombinaties, 
lachuitdrukkingen en lachcitaten. Ken jij de 
verrassende betekenissen die schuil gaan 
achter woorden als Ajaxlach, kloosterlach, 
lachhuis en seizoenslach? En heb je wel 
eens gehoord van ‘Het is kippetjespraat, de 
haantjes lachen erom’. Nee? Lezen dat boek-
je, het geeft genoeg stof tot lachen; een 
glimlach, een schaterlach of een gouden 
lach. Vooral geschikt voor mensen die alleen 
lachen als het Pasen achter hun oren is. <

Titel : Lachwoordenboek
Auteur : Wim Daniëls
ISBN : 9789086800469
Uitgever : Adr. Heinen, ’s Hertogenbosch
Prijs : € 9,95

d-t-problemen
Het Kofschip of het Fokschaap; ken je ze 
nog? Wel, je hoeft ze niet meer te onthou-
den. Vanaf nu is er de Taalkaart; een handig 
kunststof kaartje zo groot als een credit-
card, waarop precies is terug te vinden of er 
nou een ‘d’ of toch een ‘t’ achter het werk-
woord moet. Een uitkomst voor iedereen 
die wel eens struikelt over de spellingregels.  
Taalvaardigheid en taalbegrip vormen de 
basis voor onze communicatie. Helaas is het 
met de komst van e-mail en internet slecht 
gesteld met de kwaliteit van het schriftelijk 
taalgebruik.  We msn-en en e-mailen er lus-
tig op los zonder na te denken over de kwa-
liteit van de te verzenden tekst. Maar ook bij 
deze vorm van communicatie is taalbe-
wustzijn van belang, en daarbij is de Taal-
kaart een goed hulpmiddel. Het is een com-
pacte en nuttige geheugensteun, geschikt 
voor iedereen. Leg hem niet alleen in de 
bureaulade op je werk, ook thuis, naast de 
pc zal de kaart goed van pas komen.

Als het goed is ligt het product Taalkaart.nl 
reeds voor € 2,95 in de boekhandel.
Informatie: www.taalkaart.nl. < 

Trilmuis
Heb je er wel eens op gelet hoe je achter de computer zit en hoelang je de muis vasthoudt? Moet 
je eens doen, dan zul je merken dat je hem voortdurend vasthoudt zonder te klikken. De meeste tijd 
lees je iets van het beeldscherm, wacht of denkt na. Al die tijd zweeft je hand boven de muis. En dat 
voel je, zéker aan het einde van de dag. Voor je het weet heb je de eerste stap op weg naar RSI gezet. Om 
dat te voorkomen kan een trilmuis, de oplossing zijn. Deze muis van Hoverstop, produceert een trilsignaal 
zodra je je hand op of boven de muis houdt maar hem 10 seconden niet gebruikt. Door de trilling word je 
eraan herinnerd je hand van de muis te halen en deze ontspannen op tafel te laten rusten. Hierdoor wordt de 
totale duur van het muisgebruik verminderd wat RSI-klachten helpt voorkomen, aldus Hoverstop en TNO. Wil je 
deze ergonomische muis eens uitproberen? Neem dan contact op met Hoverstop (020) - 403 31 18. Er mogen binnen 
je bedrijf 25 tot 50 personen geheel vrijblijvend met de trilmuis aan de slag, dan kun je het ‘aan den lijve’ ondervinden. 
Informatie: www.hoverstop.com.  <

Energie besparen op het werk
Hoeveel computers staan er overdag doelloos te draaien? Hoeveel lampen branden er bij 
jou op kantoor in ruimten waarin niemand aanwezig is? Maar ook energiezuinige installaties 
en apparaten blijven onnodig veel energie verbruiken als ze aan blijven staan vanuit 
gemakszucht; iedereen is druk en niemand voelt zich verantwoordelijk. Tijd om daar iets aan 
te doen.  De Verjaardagskalender Energiebesparing Op Het Werk zet medewerkers op een 
luchtige en inspirerende manier aan tot ander gedrag. De kalender (A5-formaat) biedt  
12 cartoons over energie besparen en geeft elke maand nieuwe (tips) waarmee energie kan 
worden bespaard op het werk. Aardige bijkomstigheid is dat collega’s regelmatig worden 
herinnerd aan de jarigen op de afdeling! Informatie: www.stichtingmilieunet.nl. <
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