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Het verbaast ons als redactie telkens weer, hoeveel er te vertellen is over de ontwikkelingen in de wereld van prothesen
en orthesen. Én hoeveel er gebeurt binnen de vereniging
KorterMaarKrachtig. Iedere geamputeerde heeft een eigen
verhaal en is op een eigen wijze bezig om met de amputatie
om te gaan en er het beste van te maken. Ook in dit nummer
van ‘Kort&Krachtig!’ staan daarvan weer allerlei voorbeelden.
Karel Hanse is door onze nieuwe ‘reizende reporter’ Rosanne
Faber geïnterviewd. Het is volgens Karel belangrijk dat er
meer aandacht komt voor mensen met een heupexarticulatie, omdat de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen
anders zijn dan voor mensen met een bovenbeenamputatie.
Gijs van Gent heeft een mooi overzichtsartikel gemaakt
over de verschillende typen protheseknieën. Hij is blij dat er
binnenkort meer onderzoek wordt gedaan naar de computergestuurde knieën. Die zijn duurder, maar in de meeste gevallen veel beter dan de standaardknieën. Het wordt wat hem
betreft tijd dat de zorgverzekeraars dat ook gaan inzien.
Revalidatiearts Erwin Baars schreef een verslag over zijn
onderzoek naar de prothesetevredenheid van patiënten met
een onderbeenamputatie. Marlène van Gansewinkel, die wij
in dit magazine al een paar jaar volgen op haar weg naar
Tokio 2020, werd eind 2018 gekozen tot Para-atleet van het
jaar. Daar waren wij toch wel een beetje plaatsvervangend
trots op!
CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ
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