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VAN DE REDACTIE!

Als dit nummer in uw bus valt is het bijna een jaar geleden

dat we voor het eerst van het Coronavirus hoorden. Op het

moment dat we dit stukje schrijven is de lockdown nog van

kracht, hebben we weinig tot geen contacten, kunnen we

niet op reis en hebben we dus voldoende tijd om te schrijven

en te lezen. 

We hebben daarom een lekker vol nummer voor u gemaakt

met daarin de nadruk op internationale projecten. Zo gaat u

toch nog even op reis. We nemen u mee op een tocht naar de

Port Reitz School in Mombassa, Kenia en naar revalidatie-

centrum Gatagara in Rwanda, waar ‘oude’ Nederlandse pro-

thesen een nieuw leven krijgen. Onze columniste Hanneke

Mooij neemt u mee naar Australië waar zij een bijzonder

medemens ontmoette. U leest meer over de Amerikaanse

organisatie AOPA, over de Red Line Foundation uit Zwitser-

land en over de orthopedisch-technische beurs in Leipzig.

Marlène vertelt weer over haar voorbereidingen voor de

Paralympics in Tokio.

In ons eigen land staan de ontwikkelingen ook niet stil. In

het UMCG is gestart met osseointegratie voor armen en

benen. ‘Impact’ en ‘Wat is er met jou gebeurd?’ zijn de titels

van twee nieuwe boeken die onlangs zijn verschenen. 

En last but not least is er het prachtige boek ‘Hoe blijf je fit

na een beenamputatie?’ waaraan we aandacht besteden. 

Pinar Ozad is in het hoofdinterview openhartig over haar

leven met een korte arm.

Wij hopen dat we u een beetje afleiding kunnen bezorgen en

wensen u veel gezondheid toe. 

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ
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