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INHOUD!

VAN DE REDACTIE!
Beste lezer,

12 VISIE!
Prothesebouwer
Frank Jol

Een prothese 16
voor je huisdier

20 INTERVIEW!
Hanneke Crezée &
Manda Barbier

In dit zomernummer van uw lijfblad stellen we Hanneke en
Manda aan u voor. Zij hebben ervoor gekozen om, ondanks
een beenamputatie, zonder prothese door het leven te gaan.
Aan de groep mensen die deze keuze maakt, hadden we in
'Kort&Krachtig!' nog nooit aandacht besteed.
We vroegen prothesebouwer Frank Jol naar zijn visie op de
rol van prothesegebruikers bij de keuze van een prothese.
Frank ontwikkelde een leefstijlscan, waarmee hij inzicht
krijgt in iemands behoeften en wensen. Zijn werkwijze zorgt
in de orthopedische wereld soms voor mooie discussies.
We doen in dit nummer ook weer verslag van een aantal
onderzoeken: over de rol van voeding bij mensen met een
beenamputatie door vaatproblemen, over de relatie tussen
obesitas en huidproblemen bij gebruik van een prothese en
over het zelfbeeld na een omkeerplastiek. En we hebben
dit keer maar liefst twee uitgebreide artikelen over handprothesen.
Prothesen worden niet alleen bij mensen aangemeten.
Kramer Orthopedie is gespecialiseerd in orthesen en
prothesen voor dieren. Onze verslaggeefster Hannah
ging op bezoek in Purmerend.
Houd u de datum van 3 september vrij? Dan heeft
KorterMaarKrachtig de jaarlijkse ledendag. We gaan
naar Apenheul in Apeldoorn en het belooft een
spetterend evenement te worden!
Veel leesplezier!
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