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26 Neurostimulatie: een hoopgevende techniek
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Na de eerste positieve resultaten met neurostimulatie - lopen bij een incomplete dwarslaesie is
mogelijk - richten onderzoekers zich nu op verdieping én verbreding van deze innovatieve techniek.
Door Carine Harting

6 Deel je foto, filmpje of bericht!
Maak je iets mee dat te maken heeft met je laesie,
lees je iets interessants? Deel het op de sociale
media van DON. Je kunt er een gratis overnachting
mee winnen.
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8 Moeder worden met een laesie

Vrouwen met een dwarslaesie of caudalaesie
kunnen in principe gewoon kinderen krijgen.

20 Een goed ontwerp, met goed resultaat
Als je in je ontwerp al rekening houdt met de diversiteit van mensen ontstaat vanzelf toegankelijkheid.
Hoe kan dat doel worden bereikt?

22 Nieuwste inzichten over pijn, blaas en darmen
Tijdens de Landelijke Laesiedag vertelde revalidatiearts Janneke Stolwijk over de nieuwste
inzichten op het gebied van pijn, blaas- en darmproblematiek. Een samenvatting.
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24 Covid lijkt niet harder toe te slaan
Sinds het begin van de coronapandemie was de
vrees dat een dwarslaesie meer risico zou geven.
We zijn inmiddels twee jaar verder: wat weten we er
nu over?

29 Nieuw: een beleidskader voor onderzoek
Sinds kort heeft DON een Beleidskader Onderzoek.
In dit document staat welk wetenschappelijk
onderzoek DON wil steunen.
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Het onderzoek Onder andere: weer regie over
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Wil je reageren op DM? Heb je een idee voor een artikel? Wil je zelf iets schrijven of
op een andere manier meehelpen? We horen het graag op magazine@dwarslaesie.nl!
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