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Henk Schouten

Versoepelen of niet versoepelen: dat is op het moment
dat we dit schrijven de grote kwestie. Het coronavirus
heeft al lang genoeg ons land lamgelegd. ‘We zijn er klaar
mee!’ horen we steeds vaker. Maar de onzekerheden zijn
nog niet weg. Veel mensen wachten nog op hun eerste of
tweede vaccinatie, de ziekenhuizen liggen nog vol covidpatiënten, de maatregelen van de overheid zijn niet altijd
even duidelijk…
Wat wél zeker is, is het verschijnen van uw lijfblad
‘Kort&Krachtig!’. We hebben er weer een gevarieerd
nummer van gemaakt. Onze hoofdpersoon is dit keer
Henk Schouten die na een bacteriële infectie moest
besluiten om ook zijn tweede been te laten amputeren.
Hij vertelt een inspirerend verhaal.
Onze oproep in het vorige nummer over transpiratie heeft
een aantal bijzondere reacties én oplossingen opgeleverd.
Nu de zomer voor de deur staat, kunt u daar misschien uw
voordeel mee doen.
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Achtergronden
bij de vergoeding

Overbelasting is een probleem waar veel mensen met een
armamputatie mee te maken krijgen. Bij Vogellanden in
Zwolle is daar onderzoek naar gedaan. Revalidatiearts
Marieke Paping heeft beschreven hoe de verstrekking van
sportprothesen in zijn werk gaat en in Doorn is een nieuwe
prothesekliniek gestart met osseointegratie.
De producenten van prothesen en orthesen weten ons
steeds beter te vinden. We ontvingen interessante
bijdragen van Otto Bock, Move Engineering en ProReva.
En natuurlijk hebben onze vaste columnisten weer hun
bijdrage geleverd. Hanneke Mooij had haar omgeving goed
te pakken…
Veel leesplezier!
CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ
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