Voor elkaar!
Op een ander been gezet is onderdeel van KorterMaarKrachtig.

Als je lid wordt van Op een ander been gezet ben je automatisch lid van

KorterMaarKrachtig.

Het lidmaatschap van de patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig kost
€ 30 per jaar. Via de website kun je je kind en jezelf aanmelden. Zodra je
lid bent, ontvang je vier keer per jaar het tijdschrift Kort&Krachtig! en
kun je gebruik maken van het forum. Daarnaast heb je stemrecht tijdens
de algemene ledenvergadering en kun je deelnemen aan alle activiteiten
die vanuit de vereniging worden georganiseerd. Als je een aanvullende
zorgverzekering hebt, wordt in de meeste gevallen het lidmaatschap
vergoed.

Ja, ik word lid van KorterMaarKrachtig en
daarmee van Op een ander been gezet!
Meld je aan op onze website:
https://kortermaarkrachtig.com/lidmaatschap-kmk
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gewoon
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buiten’
Nienke

‘The sky is the
limit ’

Welke kinderen worden ‘op een ander been gezet’?
Kinderen met een verkort been of benen worden over het algemeen ‘op
een ander been gezet’ omdat ze afhankelijk zijn van een prothese of
orthese.

Bert

De meeste van deze kinderen zijn geboren met een verkort been, een
andere vorm van het been en/of voet of ze missen een deel van het
been. Dit zijn aanlegstoornissen, ook wel congenitale reductiedefecten
genoemd. Voorbeelden van congenitale reductiedefecten zijn:
fibula-aplasie, proximale focale femur-dysplasie (PFFD), fibula femur
ulna-syndroom (FFU), en tibia-dysplasie.
Het kan ook zijn dat kinderen een verkort been hebben omdat ze een
amputatie hebben moeten ondergaan ten gevolge van een infectie,
ongeluk of ziekte.
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Voordelen van het lidmaatschap
Bij ‘Op een ander been gezet’ vind je (h)erkenning, informatie,
ondersteuning en advies. ‘Op een ander been gezet’ geeft betrouwbare
en begrijpelijke informatie, zowel medisch als praktisch, komt op voor
jouw belangen in gesprekken met artsen, hulpverleners, verzekeraars,
politici en ambtenaren. Maar het is ook fijn om eens te praten met
anderen die in dezelfde situatie zitten om ervaringen en emoties te delen.
Kinderen kunnen andere kinderen met een prothese ontmoeten tijdens
de verschillende activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden.
Ook professionals zijn van harte welkom als lid van KorterMaarKrachtig
en ‘Op een ander been gezet’. Wij stellen je inbreng zeer op prijs en
stellen jou onze kennis en ervaring graag ter beschikking.

Op een ander been gezet en
Vereniging KorterMaarKrachtig
helpen je op weg!

Contact
Op een ander been gezet
Vereniging KorterMaarKrachtig
www.kortermaarkrachtig.com
anderbeen@kortermaarkrachtig.com
Volg ons: facebook.com/groups/opeenanderbeen

