KorterMaarKrachtig
Plannen voor 2021
Vooraf
Vanwege de coronamaatregelen ligt een deel van het werk van KorterMaarKrachtig al meer dan een
jaar stil. Vooral de contactmomenten met onze achterban kunnen niet doorgaan totdat de
samenleving weer open gaat en zoveel mogelijk mensen hun vaccinaties hebben gekregen.
Toch zit het bestuur niet stil. Op de achtergrond zijn we druk bezig om ons informatiemateriaal uit te
breiden, collectieve belangen te behartigen en om de vereniging verder te professionaliseren.

Informatievoorziening
Informatiestands
Zodra de coronamaatregelen worden versoepeld gaan we weer beginnen met onze informatiestands
bij inloopdagen, informatiedagen en prothesegebruikers dagen.
Vier nummers van ons kwartaalmagazine ‘Kort&Krachtig!’
Na dit jaar gaat hoofdredacteur Caroline van de Kommer stoppen met het hoofdredacteurschap van
‘Kort&Krachtig!’ Vanaf volgend jaar neemt Harry Dietz het hoofdredacteurschap van Caroline over,
meer als coördinator dan als auteur. We maken al veel gebruik van de diensten van een aantal
externe redacteuren. Caroline blijft adviseur van het magazine.
Brochures
Er wordt dit jaar aan twee nieuwe brochures gewerkt:



Een brochure en webpagina met praktische tips voor mensen die kort geleden een amputatie
hebben ondergaan.
Een cliëntenbrochure over de Module Prothesezorg.

Waar nodig worden bestaande brochures herdrukt.
Verspreiding gedrukte posters en flyers bij orthopedische instrumentenmakerijen en
(kinder)revalidatiecentra t.b.v. ledenwerving en informatie t.b.v. de doelgroep kinderen.
Vernieuwing website
Het vormgevingssjabloon dat in 2013 gebruikt is bij de bouw van de website, is aan het verouderen
en wordt niet meer vernieuwd. Daardoor ontstaan er steeds vaker foutmeldingen op de site. Het is
nodig om het komend jaar een nieuwe website te bouwen, die ook nog eens gebruikersvriendelijker
wordt.
Facebookpagina, Twitter, LinkedIn
KMK is sinds 2021 ook te vinden op Linkedin, op Twitter was dat al enige tijd zo. Verder gaan we een
actievere uitbreiding van het bezoekersaantal op de Facebookpagina proberen te bewerkstelligen.
De jeugdige leden en hun ouders hebben een eigen Facebookpagina (Op Een Ander Been Gezet).

KMK-Nieuwsbrief
De KMK-Nieuwsbrief gaan we regelmatig sturen aan de abonnees (op dit moment zijn dat er
ongeveer 700).

Ledencontacten
Inloopmomenten
De inloopmomenten zijn bedoeld om mensen die revalideren na een amputatie te informeren over
allerhande zaken rondom prothesen. Dit kan zijn door een gesprekje en/of doelgericht
foldermateriaal. De stand van KMK wordt in deze centra bemand door leden/vrijwilligers die ervaring
hebben met het gebruik van een prothese. Zodra we weer mogen starten met de inloopmomenten
gaan we weer van start op de huidige locaties: De Maartenskliniek Nijmegen, De Vogellanden Zwolle,
Beatrixoord Haren, Rijndam (twee locaties) en Laurens Intermezzo te Rotterdam.
Nieuwe Inloopmomenten
Het afgelopen jaar zijn er contacten gelegd met een aantal ‘nieuwe’ revalidatiecentra om
inloopmomenten te organiseren: Het Roessingh in Enschede, De Hoogstraat Utrecht en Revalidatie
Friesland Beetsterzwaag. Ook in Emmen en Almere zullen er inloopmomenten komen. Onze
vrijwilligerscoördinator Mary van Dijk probeert een landelijke dekking van de inloopmomenten te
realiseren.
Prothesegebruikersdagen
Prothesegebruikersdagen worden georganiseerd door instrumentmakers, meestal in nauw overleg
met KMK. Het is op dit moment nog onzeker of de prothesegebruikersdagen in 2021 kunnen
doorgaan. Houd daarom onze website en Nieuwsbrief in de gaten.
Boottochten en zeilweekend
De traditionele boottochten van KMK en het zeilweekend gaan dit jaar helaas niet door.
Evenementen van ‘Op een ander been gezet’
In juni wordt het 10+ Zeilweekend (tot 18 jaar) gehouden.
In september volgt voor de tweede keer de BuitenBeentjesDag voor gezinnen waarvan er minimaal
één KMK-lid is.
Ledendag in Apenheul
Op 18 september houden we onze jaarlijkse Ledendag. Dit keer zijn we te gast bij Apenheul in
Apeldoorn. We hopen u allen daar te zien.

Belangenbehartiging
Implementatie module prothesezorg
De Module Prothesezorg is begin februari 2021 opgenomen in het Register van het Zorginstituut
Nederland. Het heeft bijna twee jaar aan werk gekost om deze module te schrijven. De cliëntenversie
van de module is intussen door de leden van het platform (de makers van de module waar KMK deel
van uitmaakt) becommentarieerd en goed bevonden. De planning is om de brochure in april/mei te
publiceren. Wij zijn nu vooral bezig met de vraag hoe de module geïmplementeerd kan worden, dat
wil zeggen dat iedereen die te maken heeft met de persoon die een prothese nodig heeft, gaat
werken volgens de module. In de loop van dit jaar zal er een aparte werkgroep ‘indicatoren’ worden

gevormd die zich gaat richten op meetinstrumenten voor de vragen ‘Wordt het beter?’ en ‘Houdt
iedereen zich aan de module?’.
In het kader van de implementatie van de module prothesezorg is een onderzoek gestart naar de
kosten van stepped care. In dit onderzoek werken sommige centra volgens de nieuwe module, terwijl
andere centra op hun oude manier de prothesezorg uitvoeren. Is stepped care goedkoper dan de
‘oude’ manier? KMK steunt dit onderzoek en is erbij betrokken.
Cliëntenvoorlichters
Aangezien er veel wordt verwacht van ‘nieuwe’ prothesegebruikers op het gebied van het
meebeslissen, zou het goed zijn als zij tijdens de gesprekken met het revalidatieteam worden
bijgestaan door ervaringsdeskundigen/’keuzebuddy’s’. Het is belangrijk dat nieuwe
prothesegebruikers goed geïnformeerd worden/zijn over alle mogelijkheden die er zijn op
prothesegebied. KMK gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van zo’n systeem.
WAP en WAP-A van de VRA
De VRA is de Vereniging van Revalidatieartsen in Nederland. De VRA heeft verschillende
werkgroepen, onder andere de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP). Hierin zitten
revalidatieartsen met interesse voor beenprothesiologie afkomstig uit verschillende regio’s uit het
land. De werkgroep wil vanuit revalidatiegeneeskundig oogpunt een bijdrage leveren aan het
verbeteren van de kwaliteit van zorg met betrekking tot de patiënt met een beenamputatie.
De Werkgroep Amputatie en Prothesiologie van de Arm (WAP-A) bestaat uit leden die werkzaam zijn
binnen gespecialiseerde behandelteams die werken met kinderen en/of volwassenen met een
congenitaal reductiedefect of een verworven amputatie van de arm/hand. Het doel is onderlinge
uitwisseling van informatie op het gebied van arm/hand amputaties en prothesiologie en verbeteren
van de kwaliteit van zorg.
KMK onderhoudt intensieve contacten met de WAP in verband met de prothesevoorzieningen en
met de WAP-A in verband met een update van het verstrekkingenprotocol (PPP-arm) en de
implementatie van de Module Prothesen voor arm en been. In het verlengde van de update PPP-arm
gaan we t.z.t. op zoek naar iemand met een armprothese om in de projectgroep deel te nemen.
Contacten met instrumentmakers en leveranciers


NVOS-Orthobanda is de branchevereniging van de orthopedische technologie. 50 procent
van de zorgondernemers in medisch orthopedische hulpmiddelen, zoals op maat gemaakte
prothesen en schoenen. zijn bij hen aangesloten.



NBOT is de Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedisch Technologen; het is de vereniging
die het beroep van de orthopedisch technoloog in Nederland vertegenwoordigt (de andere
50 procent van de zorgondernemers). De vereniging heeft als doel het vak te
professionaliseren, innoveren, verduurzamen, ontwikkelen en te profileren. Hierbij wordt
vakkennis gebundeld en wordt verbinding gemaakt met andere disciplines in de markt.



De Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (kortweg SOHN) zet zich in voor
professionalisering, continuïteit en digitalisering van de complexe orthopedische
hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten
toekomstbestendig te maken en te houden. (de andere 50 procent van de
zorgondernemers).

Het heeft voor KMK een meerwaarde om intensieve contacten te hebben met de bedrijven die de
prothesen en andere hulpmiddelen fabriceren. Op die manier kunnen we op vlakken die ook onze

leden raken een grotere vuist maken.
Contact met ISPO-NL
ISPO is een multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie dat onder andere
wereldwijd onderzoek stimuleert en ondersteunt. KMK heeft veel contacten via ISPO-NL. Er wordt
regelmatig gevraagd om adviezen, over en weer. Wij hopen bij ISPO-NL in 2021 een nieuw lid voor
onze Raad van Advies te vinden.
Interactieve app
De nieuwe versie van de interactieve app ‘Kort&Fit’, die onder andere door UMCG (Prof. Dr. Jan
Geertzen) is ontwikkeld en waar bestuurslid Nadine Donders nauw bij betrokken was, is zo goed als
klaar. De lancering zal medio 2021 plaatsvinden.
Contacten met het ministerie van VWS over de zorgverzekeraars
Na een uitvoerige discussie over de problemen vanwege de bezuinigingen door zorgverzekeraars
heeft het KMK-bestuur in het najaar, samen met de Stomavereniging, Dwarslaesie Organisatie, NL
Net en de Patiëntenfederatie Nederland besloten om een brandbrief naar het Ministerie van VWS te
schrijven. Dit schrijven heeft geleid tot oriënterende gesprekken met het ministerie. Het vervolg
hierop gaat plaatsvinden in juni 2021.
Andere externe contacten





IC2A, de internationale vereniging van patiëntenverenigingen rondom amputaties en
prothesen
SEMH, de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen
Contact met artsen van De Hoogstraat rond het zoeken van transitiejongeren met een
beenamputatie.
In het najaar zal er weer overleg zijn met de Raad van Advies van KMK.

Verdere professionalisering van de vereniging
Zonder vrijwilligers kan KorterMaarKrachtig niet blijven bestaan. Zoals u hierboven kunt lezen, is er
veel werk te doen. Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe meer we de taken kunnen verdelen, zodat
iedere vrijwilliger zijn of haar talenten het beste kan inzetten.
Zodra de Nederlandse samenleving weer open gaat, organiseren we een speciale vrijwilligersdag
voor al onze vrijwilligers.
Er is ook dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Sommige bestuursleden zijn van plan
om de komende jaren te stoppen met hun bestuurslidmaatschap.
De financiële situatie van KMK is gezond. De penningmeester en de bureaumedewerker zijn
betrokken bij de nieuwe systematiek van het ministerie van VWS rond de subsidieaanvraag. Dat is op
dit moment een tijdrovende procedure.
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