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26 Corona: gevolgen voor mensen met een laesie
In het voorjaar werd Nederland geconfronteerd met
een ‘intelligente lockdown’ om Covid-19 een halt
toe te roepen. Wat hield dit in voor mensen met
een laesie? En wat kunnen we van de komende tijd
verwachten?
Door Claudia Stinne

6 Maak het mooier
Een paar tips om je hulpmiddel mooier te maken.

8 Prijs voor onderzoek herbruikbare katheters
Bertil Blok, uroloog bij het Erasmus MC, won een
prijs voor onderzoek naar herbruikbare blaaskatheters.

9 Weer gamen
Bij revalidatiecentra werken specialisten die
individuele aanpassingen maken voor mensen
met een laesie. Bijvoorbeeld om te kunnen
gamen.

10 Liefde laat zich niet beperken
Hoe is het om een relatie te hebben als je allebei
een lichamelijke beperking hebt? Mensen die
hier ervaring mee hebben, vertellen erover.

20 ‘Als het lukt om om te denken, heb je een beter
leven’
Op 3 juni 2020 stierf Marc de Hond op 42-jarige
leeftijd. Een gesprek met zijn broer Brian.
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Rubrieken

22 De Landelijke Laesiedag, anders dan anders
Het coronavirus heeft veel veranderd, en ook de
Landelijke Laesiedag op 10 oktober.

29 Nieuw soort revalidatieafdeling
Voor het eerst wordt binnen een in dwarslaesie
gespecialiseerd revalidatiecentrum een afdeling
ingericht voor mensen die zelf niet aan intensieve
revalidatie deelnemen.

32 Acht jaar voorzitterschap: een terugblik
Jos Dekkers kijkt terug op de tijd dat hij voorzitter
was van DON.

5 Vraag aan de lezer Welke rol speelt je laesie in je
dromen?
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Mooie dingen Niek de Jonge
Ik en mijn laesie Ria Bakker
In beweging Onbeperkte Elfstedentocht
Ongehinderd Er even tussenuit in de donkere dagen
Het onderzoek Onder andere: gezondheidsproblemen bij caudalaesie

30 Een mens, een laesie Esther Vergeer
34 Vraag aan … de revalidatiearts Spasticiteit... Wat
moet je ermee?
37 De regels Aansprakelijkheid bij sportongevallen - 2

39 Vraag en aanbod
40 Onze vereniging

Columns
7 Burugo Dromen zijn bedrog
15 Mieke van Oss Ik dans, ik ren
35 Jacob Zuurmond Petje af!
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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