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VAN DE REDACTIE!

We hadden ons voorgenomen om dit decembernummer minder 

dik te maken dan het septembernummer. Dat voornemen is niet

gelukt… Er gebeurde de afgelopen maanden weer zóveel in ‘onze’

wereld, dat het ene na het andere artikel uit de toetsenborden van

onze redacteuren en columnisten rolde.

Uiteraard besteden we in dit nummer veel aandacht aan de gewel-

dige familie-/ledendag die we op 3 september in Apenheul hiel-

den. Wat was het een feest! 

Tijdens die dag leerden we ook Lynn Kadijk en haar gezin kennen.

Lynn vond het erg leuk om in dit nummer, samen met haar zus

Jorien, onze hoofdpersoon te worden. De ouders van Lynn zijn 

aangesloten bij de KMK-werkgroep ‘Op een ander been gezet’.

Die werkgroep heeft sinds de familiedag een nieuwe impuls 

gekregen. Drie ouders hebben zich aangemeld om mee te helpen

met het organiseren van nieuwe activiteiten!

Ook de Prothesegebruikersdag bij Heckert & Van Lierop was een

groot succes, evenals de Prothese Experience Day die door De

Hoogstraat Orthopedietechniek werd georganiseerd. Veel mensen

die een amputatie hebben ondergaan en kinderen met een reduc-

tiedefect hebben blijkbaar behoefte aan contact met anderen.

In het maartnummer schreven we over de strijd van Dianne Vugts

om een sportprothese vergoed te krijgen door haar zorgverzeke-

raar. Die strijd heeft zij via de rechter gewonnen. Daarmee is echter

nog niet gezegd dat dit voor iedereen nu het geval is. Daarom gaat

Dianne, samen met KorterMaarKrachtig, door met haar strijd. 

Vanaf dit nummer ruimen we een vaste pagina in voor de nieuwe

ProtheseAcademie. Coördinator Verena Schuurmans gaat u 

vertellen over de voortgang van de ProtheseAcademie en de 

vragen die daar aan de orde zullen komen zijn. In dit nummer 

stelt zij zich voor.

In de rubriek ‘Ervaringen’ stellen we Bert Feijen aan u voor. Hij

fietste solo van Assen naar Rome. En ook op innovatiegebied is

weer van alles in beweging. Bij ‘Fietsen op Maat’ worden aange-

paste trappers voor fietsen gemaakt, zodat mensen met bijvoor-

beeld een stijf been toch kunnen blijven fietsen. Sinds december

2021 is de Intuy Knee van het Nederlandse bedrijf Reboocon op 

de markt. Mooie innovaties, waarmee u een nóg zelfstandiger

leven kunt leiden.
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