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INHOUD!

INTERVIEW!

Zilan

EN VERDER:

16

4 Voorwoord Dirk Ruitenbeek / Kort
5 Contact / Column Caroline van den Kommer
9 Uit de praktijk

10 Verenigingsnieuws
13 Wetenschap - Syme-amputatie
14 Actief - Handidag
15 Rechten / Kort
19 Nieuwe behandelmethode bij Sophia Revalidatie
25 Ramon Gijsen / Op een ander been gezet

RONDOM ARMEN

Vingerprothesen
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32JONGEREN!

Opa en Sophie
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VAN DE REDACTIE!

Wat is er met uw been of arm gebeurd nadat het geampu-

teerd werd? Die vraag wordt in dit zomernummer van

‘Kort&Krachtig!’ opgeworpen door twee juristen. Zij zijn 

erg benieuwd naar uw verhaal. En de redactie ook!

Zilan Yong Lu Gijsen is de hoofdpersoon van deze aflevering.

Deze actieve 11-jarige jongen vertelde enthousiast over zijn

leven met een beenprothese, zijn hobby’s en vooral zijn 

sportieve activiteiten. 

Er is veel beweging binnen de Vereniging KMK. We krijgen

binnenkort een nieuwe voorzitter, we zijn op zoek naar een

nieuwe secretaris en penningmeester en er is een nieuwe

regiocoördinator voor Noord-Holland gevonden! Komt u ook

naar de Ledendag/ALV op 9 juni?

We hebben ook weer veel ‘wetenschap’ in dit nummer: een

artikel over een hoger energieverbruik bij het gebruik van

een beenprothese en een overzichtsartikel over de Syme-

amputatie door het enkelgewricht. Daarnaast laten we u

kennismaken met Yuna en haar moeder. Yuna werd geboren

met een verkort been. Revalidatiearts Iris van Wijk en Yuna’s

moeder vertellen daarover. 

De productpagina is gemaakt door Freedom Innovations. 

Freedom Innovations levert de Maverick prothesevoeten. 

Het is overigens de laatste keer dat we op deze manier de

productpagina vullen. Vanaf het septembernummer komen

we met iets nieuws!

Wij wensen u weer veel leesplezier!

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ

Beste lezer

UIT DE PRAKTIJK!

Omkeerplastiek

26 Discussie - Van wie is mijn geamputeerde been?
27 Actief - Bladedag Maarschalkerweerd
29 Kort
31 Wetenschap - Verhoogd energieverbruik
33 Column Sandra van der Wolf 
35 Sport - Marlène op weg naar Tokio, deel 6 / Looptraining
36 Producten
37 Letselschade / Kort
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