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VAN DE REDACTIE!

Een amputatie heeft niet alleen veel invloed op het leven 

van de geamputeerde, maar ook op dat van de andere gezins-

leden. We hadden daarover een gesprek met Dineke en Marcel

Sprenkels. Marcel kreeg in 2012 een ongeluk waardoor zijn

rechteronderbeen geamputeerd moest worden. We vroegen

Dineke wat daarvan de gevolgen voor háár leven waren.

In dit nummer bespreken we de Hero Arm van Open Bionics.

Tom Porsius heeft zo’n bionische arm en is daar erg mee in

zijn nopjes! Jeomi Langebeeke vertelt samen met fysiothera-

peut Anka Michielsen over haar ervaringen met het leren

lopen op een blade. Misschien gaat ze ooit meedoen met de

Paralympische spelen!

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan op het gebied 

van amputaties en prothesen. We kregen een interessant 

artikel toegestuurd over de verbeteringen in de zorg rond 

armprothesen. Bij de Vrije Universiteit wordt onderzocht hoe

mensen met een beenprothese lopen en in balans blijven op

hellingen. We publiceren een artikel over de renvaardigheid

bij kinderen met een beenamputatie. En binnenkort verschijnt

de ‘Module Prothesezorg’ die ervoor moet zorgen dat de ver-

strekking van prothesen in de toekomst sterk verbetert!

We vertellen in dit nummer ook hoe het zit met het halen van

je rijbewijs als je een korte arm hebt. Onze vaste columnisten

hebben weer interessante, grappige en ontroerende verhalen

geschreven.

En: kinderen en jongeren met een amputatie of een reductie-

defect kunnen zich weer opgeven voor de BuitenBeentjesDag

op 27 september!

Veel leesplezier!

NB: Op dit moment ontvangt de redactie veel kopij van behan-

delteams vanuit het UMCG en De Hoogstraat Revalidatie. De

redactie roept behandelteams uit andere revalidatiecentra op

stukken aan te leveren, om zo een totaaloverzicht te creëren

van onderzoek en behandelaanbod in heel Nederland.

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ
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