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KMK in 2022: Informatievoorziening
Inloop-en informatiedagen
Tijdens de coronajaren heeft onze vrijwilligerscoördinator Mary van Dijk veel contacten kunnen
leggen met nieuwe vrijwilligers en met een groot aantal revalidatiecentra en instrumentmakerijen.
Daardoor konden we vanaf april 2022 een ‘vliegende start’ maken met de inloopmomenten en
informatiedagen. Er worden inloopmomenten georganiseerd in Haren, Emmen, Assen, Breda,
Amsterdam, Rotterdam en ’s-Hertogenbosch. We zijn nog in ‘onderhandeling’ met instellingen en
bedrijven in Flevoland.
De inloopdagen zijn bedoeld voor de mensen die een amputatie moeten ondergaan of net
ondergaan hebben. Maar ook als uw ledemaat lang geleden geamputeerd is of als u een nieuwe
prothese nodig hebt, kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee tijdens de
inloopmomenten informatie krijgen van onze deskundige vrijwilligers. In onze informatiestand vindt
u veel brochures en folders waar u uw voordeel mee kunt doen en u ontmoet mensen die hetzelfde
hebben meegemaakt.
Een permanent overzicht van alle komende inloopmomenten is te vinden op onze website:
www.kortermaarkrachtig.com/inloopmomenten.
Het magazine ‘Kort&Krachtig!’
Vier nummers van ons informatieve kwartaalblad vallen dit jaar wederom op uw deurmat. De
Nederlandse prothese- en orthesewereld is volop in beweging en we doen daar in ‘Kort&Krachtig!’
verslag van.
Brochures en folders
In samenwerking met OIM Orthopedie hebben we dit jaar de brochure ‘Belevenissen’ uitgegeven,
een bundeling van de columns die Hein van der Zande de afgelopen jaren maandelijks op onze
website heeft geplaatst.
Er wordt momenteel gewerkt aan twee nieuwe brochures: een brochure met praktische tips over het
‘leven na een amputatie’ en een brochure die speciaal gericht is op mensen die een armamputatie
hebben of moeten ondergaan.
Website en nieuwsbrieven
De website van KMK zal dit jaar vernieuwd worden, een hele klus maar het is zeker nodig.
De nieuwsbrieven zullen we als vanouds verspreiden.
Facebookpagina, Twitter, LinkedIn
KorterMaarKrachtig is op diverse social media actief. Op deze media kunt u met anderen in contact
komen om ervaringen en tips uit te wisselen.
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KMK in 2022: Ledencontact en evenementen
Gelukkig kunnen we dit jaar weer een aantal ‘fysieke’ evenementen organiseren waarbij onze leden
met elkaar in contact kunnen komen, zoals:






Een zeilweekend op de Loosdrechtse Plassen
Zwemfeest 10+ van ‘Op een ander been gezet
Een of twee boottocht(en) in het najaar
De BuitenBeentjesDag, waarschijnlijk in september
De Flamingolunch, twee keer per jaar (voor dames met een beenamputatie)

De KMK-Ledendag wordt dit jaar op 3 september gehouden in Apenheul, Apeldoorn. Alle leden
krijgen daarvoor nog een uitnodiging.
Voor de algemene ledenvergadering hebben we ervoor gekozen om deze op 12 mei 2022 online te
houden, omdat corona nog niet verdwenen is.

KMK in 2022: Belangenbehartiging
Op ‘de achtergrond’ zijn de bestuursleden van KMK intensief betrokken bij allerlei overleggen,
werkgroepen, onderzoeken en gesprekken om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te
behartigen. Hieronder volgt een overzicht:


Implementatie module prothesezorg
We hopen dat de module prothesezorg, waar we de afgelopen jaren hard aan hebben
meegewerkt, dit jaar bij alle betrokken partijen kan worden ingevoerd.



Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen
Samen met enkele andere patiëntenverenigingen willen we dit jaar ons doel bereiken om
afspraken te maken die de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg eenduidig, transparant en
aantoonbaar verbeteren.



Overleg met de WAP en de WAP-A van de Vereniging van Revalidatie Artsen
In deze twee werkgroepen van de Vereniging van Revalidatieartsen zitten revalidatieartsen
die te maken hebben met amputatie en prothesiologie van de benen (WAP) en van de armen
(WAP-A). Na twee jaar stilte gaan we dit jaar dit overleg weer oppakken.



Prothese Academie
De kans is groot dat een subsidieaanvraag voor de ‘Prothese Academie’ gehonoreerd zal
worden. In dat geval zal KMK de komende zes jaar intensief bij dit initiatief betrokken
worden. U leest er meer over in ‘Kort&Krachtig!’.



SEMH
Onze voorzitter neemt deel aan de gesprekken in de Raad van Advies van de SEMH.
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(Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen).


Actiegroep Osseointegratie
Er moet snel een oplossing komen voor de vergoeding van osseointegratie en voor het
wegwerken van de lange wachtlijsten. Er is vanuit het bestuur een groep gevormd waarin
ook een aantal ervaringsdeskundigen en onze juridisch adviseur zitting hebben.



Samenwerking met andere cliëntenverenigingen
Er zijn contacten ontstaan met de Dwarslaesie Organisatie Nederland over een mogelijke
samenwerking op het gebied van de belangenbehartiging.



Contacten me PGOsupport
We hebben gesproken met PGOsupport over gerichte opleidingen voor vrijwilligers. Het
cursusaanbod van PGOsupport is erg geschikt voor onze vrijwilligers.

KMK in 2022: Bestuurlijk
Werkgroep ‘Op een ander been gezet’
Ramon Gijzen, die namens de werkgroep in het bestuur van KMK zit, is in mei aftredend. Zolang er
geen vervanging gevonden is, zal Nadine Donders de bijeenkomsten van de werkgroep bijwonen. We
verwachten dat ‘Op een ander been gezet’ na de Ledendag weer springlevend zal worden.
Bestuur KMK
Er hebben zich twee kandidaten gemeld om zitting te nemen in ons bestuur. Wij zijn daar erg blij
mee. Bij de stukken voor de digitale algemene ledenvergadering stellen zij zich voor. Siebe Doop en
Martin Zandt hebben zich herkiesbaar gesteld voor de komende vier jaar.
Financiën
De subsidieaanvraag voor 2022 is zonder problemen gehonoreerd. KMK is een gezonde financiële
organisatie.
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