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VAN DE REDACTIE!

Het lijkt wel of er in ‘ons wereldje’ van de prothesen en

orthesen steeds meer gebeurt. De ontwikkelingen gaan snel,

er worden meer onderzoeken gedaan en steeds meer men-

sen die een amputatie hebben ondergaan willen hun verhaal

vertellen om anderen te motiveren of een hart onder de riem

te steken. Hoezo komkommertijd…? Vandaar dat wij u dit

keer een extra dik nummer van uw lijfblad sturen.

Hoofdpersoon in dit nummer is Peter ter Keurs uit Borne. 

Hij is de eerste in Nederland die een osseointegratie van 

de onderarm heeft gekregen. Deze techniek staat nog in de

kinderschoenen en Peter heeft gedurende het hele proces

kunnen meedenken over de verbeteringen die aangebracht

moesten worden.

Bij De Hoogstraat is het afgelopen jaar veel ervaring opge-

daan met de revalidatie van cliënten met een dubbele boven-

beenamputatie. In dit nummer van ‘Kort&Krachtig!’ vertellen

vijf van hen wat hun ervaringen waren. Ook enkele leden van

het revalidatieteam komen aan het woord.

Er zit weer veel ‘sport en bewegen’ in dit nummer. Zilan 

Gijsen vertelt over zijn voorbereidingen voor de Paralympics,

Pietsje Hannema liep de Vierdaagse van Nijmegen, OIM

organiseert sportclinics in het noorden van het land en 

Henk Zijlstra geeft tips over hoe te beginnen met bewegen.

Frank Jol organiseerde in Amsterdam het Prothese Festival

en in Utrecht vindt over twee weken onder leiding van Frank

Dik de Prothese Experience Day plaats.

We vroegen Hans Sureveen naar zijn visie op het beleid 

rond de verstrekking van prothesen. Hij is ‘kwartiermaker’

namens een aantal cliëntenorganisaties in het Bestuurlijk

Overleg Hulpmiddelen. Chirurg Jan Paul Frölke is onlangs

benoemd tot associate professor in de amputatiechirurgie.

En de OT-wereld nam afscheid van Cock Vergeer, tot voor 

kort de directeur zorg bij OIM.

Zoals gezegd: een dik nummer met voor elk wat wils. Ik wens

u veel leesplezier en inspiratie.

Beste lezer,
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