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De lente is in zicht. Een tijd van vernieuwing, groei en bloei,

nieuwe inspiratie. Dat blijkt hopelijk ook uit dit maartnummer

van ‘Kort&Krachtig!’. We zijn gestart met een aantal nieuwe

rubrieken en we hebben enkele nieuwe medewerkers gevon-

den. Zo reserveren we voortaan twee pagina’s voor verhalen

over kinderen en jongeren met een amputatie of verkorting, een

direct gevolg van de komst van de Werkgroep ‘Op een ander

been gezet’ naar KorterMaarKrachtig. Natuurlijk willen we onze

nieuwe jonge leden ook een plek geven in het blad! Graag zelfs.

Dus kom maar op met die verhalen en tekeningen!

We gaan meer ruimte maken voor wetenschappelijke artikelen.

We starten in dit nummer met twee onderzoeken vanuit het

UMCG. Ook van de TU-Delft hebben we een artikel ontvangen

over innovatieve armprothesen. Onderzoekers van andere 

universiteiten en onderzoekscentra zijn van harte welkom hun

artikelen in te zenden. 

In het hoofdinterview vertelt Kees van Opstal, al jarenlang

actief binnen de ‘beenprothesewereld’, over zijn leven na een

amputatie. Het is ook weer de tijd om uw belastingaangifte

over 2017 in te dienen. Ieder(in) heeft daarover een handige

website gemaakt. 

Kortom: er is voor elk wat wils. Veel leesplezier!

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ

Beste lezer

KMK-secretaris 
Henk van der Pol overleden

Het bestuur van KorterMaarKrachtig
ontving op 13 februari het verdrie-
tige nieuws dat onze zeer gewaar-
deerde secretaris en vriend Henk
van der Pol de dag ervoor op 
67-jarige leeftijd was overleden.

Henk was een aimabele en bescheiden man. Hij was al vele
jaren actief binnen de beweging van mensen met een ampu-
tatie. Sinds de oprichting van KorterMaarKrachtig in 2013
was hij als secretaris de spil van de vereniging. Hij stond
altijd klaar om antwoord te geven op vragen, mee te denken
en te proberen de vereniging zo goed mogelijk te laten func-
tioneren. Het afgelopen jaar ging het met zijn gezondheid
snel achteruit en kon hij tot zijn verdriet zijn werk als secre-
taris minder goed uitvoeren.
Het bestuur van KorterMaarKrachtig en de redactie van
‘Kort&Krachtig!’ wensen zijn vrouw, zijn kinderen en zijn
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. We zullen Henk
erg gaan missen.
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