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VAN DE REDACTIE!

‘Onderzoekt alles en behoudt het goede’. Na het vertrek van

Caroline van den Kommer als hoofdredacteur van dit blad

heb ik dat onderzoek gedaan, samen met John de Vries, de

vormgever van dit magazine. En wat bleek: alles van het

magazine kon behouden blijven! Uw vertrouwde ‘lijfblad’

blijft zoals het was. Niet alle bezems vegen schoon…

In het vorige nummer hebben we ook afscheid genomen van

Marlène van Gansewinkel. Vanaf dit nummer gaan we Zilan

Gijsen volgen, die hoopt dat hij in 2026 kan meedoen met de

Paralympische Winterspelen in Milaan. We gaan de komende

jaren meeleven met zijn voorbereidingen.

Over sport gesproken: er is de laatste tijd veel te doen over

de vergoeding van sportprothesen. Diane Vugts heeft een

rechtszaak aangespannen om een sportprothese vergoed te

krijgen van haar zorgverzekeraar. We vroegen Diane, KMK-

juriste Karen Koller en sportprothesemaker Frank Jol naar

een reactie.

De hoofdpersoon van dit nummer is Rolan Dirksen, makelaar

in Wijk bij Duurstede. Hij vertelt enthousiast over zijn leven,

gezin en werk. We hebben ook een gesprek gehad met twee

docenten van de Dutch HealthTec Academy, waar sinds

enkele jaren een fulltime opleiding tot orthopedisch techni-

cus wordt aangeboden. De eerste studenten zijn vorig jaar

afgestudeerd. 

Marieke Harmer heeft onderzocht hoe het staat met de toe-

gankelijkheid en bruikbaarheid van zorggebouwen voor

mensen die maar één hand kunnen gebruiken. Verder heb-

ben we een interview overgenomen met Dries Hettinga, de

directeur van PGOsupport. Hij pleit ervoor om de gespreks-

partners van patiëntenvertegenwoordigers te helpen bij het

vormgeven van patiëntenparticipatie.

Ik wens u veel leesplezier.
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