
3

INHOUD!

NIKSTEKORT!

EN VERDER:

14

4 Voorwoord Ramon Gijsen / Kort
5 Contact / Column Hanneke Mooij
9 Uit de praktijk

10 Verenigingsnieuws
13 Hoe is het nu met ... Nadine Donders 
17 Rechten / Kort
21 Hoe is het nu met ... Redouan Ait Chitt
22 Financiën / Belastingaangifte / Brief hulpmiddelenzorg

RONDOM ARMEN!

Bovenarmfitting
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VAN DE REDACTIE!

We vieren met dit 25e nummer van ‘Kort&Krachtig!’ een klein

jubileum. Reden genoeg om eens terug te blikken. We waren

benieuwd hoe het onze ‘hoofdpersonen’ van de eerste jaar-

gangen de afgelopen vijf jaar is vergaan. U kunt in dit num-

mer lezen hoe het de afgelopen vijf jaar verder is gegaan met

Redo, Nadine, Bas en Johan.

KorterMaarKrachtig kreeg in de laatste maanden van 2019

veel signalen dat zorgverzekeraars, en vooral VGZ, flink

bezuinigen op de vergoeding voor beenprothesen. KMK

schreef daarover een brandbrief aan de Nederlandse Zorgau-

toriteit en had een gesprek met zorgverzekeraar VGZ. 

In dit nummer kunt u ook weer lezen dat u uw zelf betaalde

zorgkosten kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

De laatste zes nummers van dit magazine hebben we uitge-

breid aandacht besteed aan alle onderdelen van een been-

prothese. We hebben daarvan een boekje gemaakt, dat is te

vinden op de website van KorterMaarKrachtig. Vanaf dit

nummer gaan we telkens op bezoek bij een van onze adver-

teerders. 

Er is ook internationaal nieuws: onze internationale koepel-

organisatie IC2A groeit gestaag door. Er zijn intussen meer

dan 15 landen bij deze organisatie aangesloten. 

Ten slotte: Het komende juninummer wil de redactie veel

aandacht besteden aan het thema ‘Ouder worden met een

prothese’. Als u daarover iets interessants te vertellen hebt,

laat het ons dan weten!

Veel leesplezier!

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ

Beste lezer,

ACTIEF!

28KINDEREN!

23 Verenigingsnieuws
24 Producenten / Ortho Europe
25 Sport / Marlène op weg naar Tokio, deel 13 / Amputatievoetbal 
27 Hoe is het nu met ... Bas Benne
29 Column Veronique Gorter
30 Wetenschap / Wonen na een beenamputatie
32  Verenigingsnieuws
33 Hoe is het nu met ... Johan Baggerman

Nieuwe website 
voor jongeren 
met een korte arm

Paardrijden 
met Hester

Ledendag in 
Apenheul
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