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26 Dwarslaesietop werpt vruchten af

Artikelen

In 2018 organiseerde DON een unieke bijeenkomst:
de Dwarslaesietop. Bestuurders en artsen van de
acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra bogen zich over de vraag: hoe zorgen we
dat de Nederlandse dwarslaesiezorg op het hoogst
mogelijke niveau blijft? Een blik op de opbrengsten
tot nu toe. Door Carine Harting

6 Een lichtere rolstoel voor Susa
Toen Susa 4,5 jaar was woog zij 17 kilo en haar
rolstoel 23 kilo. Lees hoe ze een lichtere rolstoel
kreeg.

8 Een handig huis
Het is goed om je af en toe opnieuw af te vragen of
het misschien handiger kan in huis.

10 De kracht van het kleine gebaar
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Jaap Bressers treedt veel op voor het bedrijfsleven.
Hij doet dat met humor en aandacht voor de kracht
van het kleine gebaar.

20 Overwinnen
Toen Femke Oepts moest revalideren, merkte ze
dat ze een heel verkeerd beeld had van mensen in
een rolstoel. Het bracht haar ertoe om het boek
Overwinnen te maken.

22 45 jaar DON
Dit jaar bestaat DON 45 jaar. Een korte terugblik
en een quiz.
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Columns

24 Een passie voor laesies
De meeste behandelaars doen hun werk, maar
sommige behandelaars doen hun werk met passie.
Met maar één doel: meer kwaliteit van leven voor
mensen met een laesie.

29 Manifest toegankelijke festivals gelanceerd
Alle toonaangevende festivals in Nederland moeten
binnen vijf jaar toegankelijk zijn voor mensen met
een handicap. Dat staat in het manifest Onbeperkt
Feest!

7 Burugo Caution, wet floor!
15 Mieke van Oss Vrijgezelle dwarslaesie
35 Jacob Zuurmond Er zijn altijd anderen

Rubrieken
5 Vraag aan de lezer Wat doe jij tegen urineweginfectie?
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Mooie dingen Tirzah Lopez
Ik en mijn laesie Martin Hofman
In beweging Zwemmen
Ongehinderd Herfst, uitwaaien!
Een mens, een laesie Nicole den Dulk
Het onderzoek Onder andere: veranderende
percepties over dwarslaesie

34 Vraag aan ... de revalidatiearts Slapen: hoe kan het
beter? Deel 2

37 De regels De werkgever houdt het verzekeringsgeld
39 Vraag en aanbod
40 Onze vereniging
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