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Dwarslaesie Magazine is het kwartaalblad van Dwarslaesie Organisatie Nederland, dé organisatie van en voor mensen
met een (incomplete) dwarslaesie of caudalaesie. Leden ontvangen DM gratis. Meer informatie staat op pagina 40.

Artikelen
6 Poppetjes met een beperking
In speelgoedland hebben de eerste rolstoelers en
stoklopers hun intrede gedaan.

8 Weer meer mens dankzij de Invictus Games
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Jelle van der Steen kon dit jaar niet meedoen aan
de Invictus Games. Toch haalde hij de werelpers.

20 ‘Ruil die zorgbril in voor een leerbril’

26 ‘Echt herstel: dat is het doel’

Inge en Coen Vuijk hebben samen Rehab Academy.
Hun motto: meedoen met een lichamelijke beperking
is niet vanzelfsprekend, maar je kunt het wel leren.

Wereldwijd wordt veel wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar herstelmogelijkheden na een ruggenmergbeschadiging. Positieve onderzoeksresultaten
hebben nog niet geleid tot een remedie; ze zijn wel
hoopgevend.
Door Carine Harting

22 ‘Ik was het niet zelf aan het doen’
Rienk Rozema volgde een training bij Rehab
Academy. Hij vertelt zijn verhaal.
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24 Laesieverenigingen bundelen krachten Europees
De European Spinal Cord Injury Federation is het
samenwerkingsverband van 32 Europese dwarslaesieorganisaties. Frans Penninx: ‘Over en weer
kunnen de leden elkaar versterken.’
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29 Primeur: een Lokomat in de eerste lijn
Voor het eerst is een Lokomat, een slim looptrainingsapparaat, beschikbaar bij een eerstelijns
fysiotherapeut. Het is de bedoeling dat er meer
volgen.
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De achterban Fleur Bouman
Mooie dingen David Pronk
Ik en mijn laesie Jelle Reijenga
In beweging Boccia
Ongehinderd Genieten van de zomer
Een mens, een laesie Bertus Brandenburg
Het onderzoek Onder andere: wat vertelt de
Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie?
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37 De regels De spelregels van de Wmo
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40 Onze vereniging

behandeladviezen bij autonome dysregulatie?

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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