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VAN DE REDACTIE!

Kim van Rooij is actief betrokken bij het project ‘Net als jij’.

In dit nummer van ‘Kort&Krachtig!’ vertelt zij over haar erva-

ringen met de overgang van jongere naar jongvolwassene.

Revalidatiearts Iris van Wijk vertelt over de achtergronden

van dit mooie project.

Patrick Helling heeft onlangs een amputatie ondergaan en

herstelde als gevolg van zijn positieve houding sneller dan

zijn revalidatiearts voor mogelijk hield. Thieu Rijnders is 

de eerste cliënt van de nieuwe AOFE-clinic in Doorn die een

osseointegratie heeft gekregen. Hun ervaringen hebben

twee mooie verhalen opgeleverd.

Over de rol van de zorgverzekeraars bij de financiering van

osseointegratie is nog steeds veel te doen. Corry van der

Sluis vertelt over de teleurstellingen die zij ondervond toen

ook bij het UMCG de eerste osseointegratie werd gedaan. 

De betaling door de zorgverzekeraar leverde veel gedoe op.

Het bestuur van KMK maakt zich ernstige zorgen over de

lange wachtlijsten voor deze vorm van behandeling. Het is

onwenselijk dat mensen soms drie jaar moeten wachten,

alleen vanwege ‘de centen’ en ‘de regels’! 

In dit nummer staan twee wetenschappelijke artikelen: over

patroonherkenning bij armamputaties en de ontwikkeling

van een keuzehulp bij armprothesen. Onze vaste columnis-

ten hebben weer mooie verhalen aangeleverd en ‘onze‘ 

Marlène is deze week begonnen met haar Paralympics. We

wensen haar ontzettend veel succes!

Beste lezer,
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