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INHOUD!

VAN DE REDACTIE!
Beste lezer,

6 RONDOM ARMEN!

Op het moment dat we dit schrijven is het coronavirus weer
wild om zich heen aan het slaan. In de columns leest u hoe
onze columnisten hiermee omgaan.

Videoconsulten

Verder vindt u in dit nummer een interview met Hein van de
Zande, een fitte en actieve 70-plusser. Hij geeft u een kijkje
in zijn leven na een beenamputatie. Ook zijn vrouw Els vertelt haar ervaringen.
Op het gebied van wetenschap komt u ook weer aan uw trekken. We interviewden professor Malessy, hoogleraar zenuwchirurgie. Hij vertelt over een speciale chirurgische techniek
die ervoor kan zorgen dat na een amputatie minder pijn
optreedt. Verder leest u over het TIPAS-onderzoek van het
Amsterdam UMC. De onderzoeker wil inzicht krijgen in het
optreden van sportblessures bij sporters met een lichamelijke beperking.

WETENSCHAP! 12
Martijn Malessy

En bent u al lid van de Facebookpagina Arm- en Beenamputaties Benelux? Zo niet, dan wordt u dat misschien als u het
leuke interview met de oprichters Frederique en Kim hebt
gelezen.

18 INTERVIEW!

3

Hein van der Zande

Op de pagina voor kinderen vind je een verslag van de
Buitenbeentjesdag. Dat moet een erg leuke dag geweest
zijn, de gezelligheid spat van de foto’s af! Luuk vertelt hoe
leuk hij het vindt om aan amputatievoetbal te doen.
En natuurlijk is er ook weer een ‘blog’ van Marlène! Zij
krabbelt op na een fikse knieblessure.
Als ‘oudjaarswaarschuwing’ hebben we het verhaal van
Joop Hoogenkamp opgenomen. Hij verloor tijdens het
afsteken van vuurwerk een deel van zijn hand.

PRODUCTEN! 24

We wensen u veel leesplezier en veel gezondheid toe en een
gezellige decembermaand!

Siliconen
vingerprothesen

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ
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