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INHOUD!

OUDER WORDEN!

EN VERDER:

22

4 Voorwoord Rob Smit Duijzentkunst / Kort
5 Contact / Column Hanneke Mooij
6 Rondom armen / Patroonherkenning myo-elektrische 

onderarmprothesen
9 Uit de praktijk

10 Verenigingsnieuws
11 Ouder worden / Toos Pieters-Ten have vertelt /

In memoriam Jan Vytopil
13 Hoe is het nu met ... Aranka van Lindert 
16 Ouder worden / José van den Dungen vertelt
17 Ervaringen / Vertel uw verhaal aan studenten
18 Zingeving / Crematie van een geamputeerd been
21 Rechten / Kort

KRACHTIG!

Lopen op een blade
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34

VAN DE REDACTIE!

Deze aflevering van ‘Kort&Krachtig!’ is

voor een groot deel gewijd aan het

thema ‘Ouder worden met een amputa-

tie’. Vijf leden van KMK vertellen hun

verhaal en delen hun ervaringen met

het ouder worden. Hoe gaan zij daar-

mee om, welke problemen komen zij tegen en welke oplos-

singen hebben ze daarvoor gevonden? De redactie is voor dit

thema ook op zoek gegaan naar hulpmiddelen die kunnen

helpen om de gevolgen van het ouder worden te verminde-

ren. Het is een thema waarin veel van onze lezers zich zullen

herkennen.

Jessica Braakman schreef een mooi verhaal over de crematie

van haar geamputeerde been. Willy Wienholts publiceerde

drie ontroerende boeken over het proces van haar amputa-

tie. Johan Smith vertelt over zijn ervaringen met het lopen op

een blade. En we vroeger Aranka van Lindert hoe het haar

vergaan is sinds we haar zes jaar geleden interviewden voor

het eerste nummer van ‘Kort&Krachtig!’.

In de rubriek ‘Producenten’ vindt u een artikel over ‘naked

prosthetics’. Dat zijn speciale vingerprothesen die door Loth

Fabenim op de markt worden gebracht. 

We hebben ook een kijkje over de grens genomen: Alex

Cosemans van onze Belgische zusterorganisatie Amptraide

beschrijft het proces waarmee bij onze zuiderburen de

geavanceerde knieën zeer waarschijnlijk vergoed zullen 

worden door de zorgverzekeraars.

Wij wensen u veel leesplezier.

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ

Beste lezer,

INTERVIEW!

26 Ervaringen / Boeken van Willy Wienholts
27 Sport / Marlène op weg naar Tokio, deel 14 / 

Gratis golflessen
28 Internationaal / Belgische geamputeerden hebben recht 

op geavanceerde knieën
29 Ouder worden / Ineke Hoogwerf vertelt
30 Ouder worden / Wetenschap / Overbelasting
32 Kinderen / Zwemfeest / Star Wars-arm!
33 Column Veronique Gorter
37 Ouder worden / Hulpmiddelen
38 Producenten / Loth Fabenim
41 Ouder worden / Mevrouw Houtman-Betzema vertelt

Ton van der Giessen

Wil Claessens

Ouder 
worden
met een 

amputatie
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