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VAN DE REDACTIE!

De zomer zit er bijna weer op. Heeft u al zin in de vallende

blaadjes? Hier is alvast het eerste - op uw deurmat - vallende

blad. Vol met leuk nieuws en goed leesbare wetenschappe-

lijke artikelen!

In dit nummer vindt u een interview met Keetje en Yuna,

twee stoere meiden die vertellen over hun leven met een

amputatie / omkeerplastiek en hun vriendschap die ont-

stond tijdens een zeilweekend van Op een ander been gezet. 

In de rubriek Wetenschap dit keer een artikel over chirurgi-

sche technieken bij beenamputaties en een artikel over de

keuze voor de juiste prothesehand. Coline Ariëns vertelt 

in de rubriek Producten meer over verschillende liners.

En wat staat er in dit nummer veel sportief nieuws! Marlène

is nog steeds op weg naar Tokio en vertelt daarover. Michael

Hendriks laat zijn sportieve inslag zien in een artikel over

paraklimmen, we verslaan de running clinics van Otto Bock,

Diede de Groot vertelt over rolstoeltennis en Nadine Donders

en Rési Broekhoven laten u kennismaken met de skireizen

van de VGW. 

Ramon Gijsen en Rob Duijzentkunst stellen zich als nieuwe

bestuursleden voor en u vindt natuurlijk weer de gezellige

en leerzame columns van Corry, Jan, Veronique en Hanneke

in dit magazine. En dit alles wordt ook nog eens gecomple-

teerd met een flinke hoeveelheid verenigingsnieuws. Wij

denken dat dit prachtige ‘herfstblad’ de herfst een leuke

kleur geeft!
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