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6 Stein is Meest Toegankelijke Gemeente

Kijk, zo kan het ook! Een gemeente die zich inspant
om de lokale samenleving op allerlei gebieden
toegankelijk te maken.

8 Terugkijken op de Paralympische Spelen
Van 24 augustus tot 5 september vonden in Tokyo
de Paralympische Spelen plaats. Drie topsporters
met een dwarslaesie vertellen over hun ervaringen.

26 ‘Investeer nog meer in realistische voorbereiding’
Voor de één verloopt de overgang van de revalidatie
naar huis soepel, terwijl de ander van het ene
probleem in het andere rolt. DON deed onderzoek
onder de leden naar deze spannende overgangstijd.
Conclusie: er gaat al veel goed, maar er is zeker
ruimte voor verbetering.
Door Carine Harting

10 De techniek staat niet stil
Hulpmiddelen maken dingen mogelijk die anders
niet mogelijk waren. Ze vergroten de zelfstandigheid.
En de techniek staat niet stil. Aandacht voor een
paar ontwikkelingen
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20 Jong, een dwarslaesie en een relatie

Wat betekent een laesie voor een eventuele relatie?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar het hangt
óók af van de levensfase. Als je jong bent, ben je
nog van alles aan het onderzoeken en opbouwen.
Hoe gaat dat samen met een laesie?
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22 Hoe bijzonder is dát?
‘Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?'
Als Salvador Rooijmans en Claudia Stinne die vraag
krijgen, kijken ze elkaar met een knipoog aan.

24 Leerzame Landelijke Laesiedag
Het leek echt weer op de Landelijke Laesiedag van
vóór corona. Op locatie en online kwamen DONleden bijeen.

29 Nieuwe revalidatieafdeling voldoet aan de
verwachtingen
In februari opende in De Hoogstraat een nieuw
soort revalidatieafdeling.
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Mooie dingen Jeroen Bus
Ik en mijn laesie Herma Arends
In beweging Zitskiën
Ongehinderd Actief in december
Een mens, een laesie Peter van Kan
Het onderzoek Onder andere: de nazorgpoli werkt
Vraag aan ... de revalidatiearts Welke soorten
laesies zijn er?

37 De regels Een arbeidsongeschiktheidsuitkering
39 Vraag en aanbod
40 Onze vereniging
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