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VAN DE REDACTIE!

Na acht jaar nemen we afscheid van Caroline van den Kom-

mer als hoofdredacteur van ‘Kort&Krachtig!’. Dan doen we

met een bezwaard hart, maar ook met begrip. Caroline vindt

het tijd worden voor andere uitdagingen, zowel met haar

werk als op het persoonlijke vlak.

Ik heb de afgelopen acht jaar op een buitengewoon prettige

manier samengewerkt met Caroline en zij heeft mij de fijne

kneepjes van het hoofdredacteurschap zódanig bijgebracht,

dat ik die taak vanaf volgend jaar zonder al te veel proble-

men van haar kan overnemen. Gelukkig blijft ze in de buurt!

Het zal u niet verbazen dat we Caroline dit nummer onze

‘hoofdpersoon’ hebben gemaakt.

Een ander afscheid is dat van Michael Brouwers, revalidatie-

arts van De Hoogstraat. Hij is met pensioen gegaan en ver-

telt in dit nummer over zijn decennialange ervaring binnen

de Nederlandse revalidatiewereld, vooral op het gebied van

mensen met een armamputatie.

Thieu Rijnders, die u in de vorige aflevering hebt leren ken-

nen, vertelt in dit nummer over zijn snelle revalidatie. Edith

Kroeze heeft een aangrijpend boek geschreven over haar

ervaringen na haar amputatie en de opname in het revalida-

tiecentrum.

Hebt u de Paralympics in Tokio gevolgd? Dan hebt u kunnen

zien dat ‘onze’ Marlène van Gansewinkel daar drie medailles

won. Zij werd de koningin van de atletiek! We hebben haar

de afgelopen vijf jaar in dit magazine gevolgd bij haar voor-

bereidingen en zijn erg trots op haar!

Ottobock is gestart met de community MOVAO, bedoeld voor

mensen die een amputatie hebben ondergaan. Moveable

vertelt in dit nummer over de mKnee-serie voor kinderen. En

er is weer veel sportnieuws. Kortom: voor elk wat wils.

Veel leesplezier.

Beste lezer,

ERVARINGEN!

25 Producenten / Movao - Move as one
28 Kinderen / Column ‘Op een ander been gezet’
29 Column Veronique Gorter
31 Ervaringen / Mijn leven op de rails
32 Producenten / De mKnee-serie van Moveable
33 Wetenschap / Murevan
34 Verenigingsnieuws / Nieuwe coördinatoren
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