algemene informatie

Patiëntenverenigingen
en lotgenotencontact
ervaringsverhalen
In onze ontvangstruimte vindt u het boek
‘Leven in beweging’. U kunt dit boek gratis
meenemen. In dit boek staan tien verhalen
van klanten.
Op onze website staan nog meer interessante
ervaringsverhalen van klanten. Leest u deze op
uw gemak eens door.

rijndam orthopedietechniek
Meer informatie over revalidatie vindt u op:
www.rijndam.nl

왔

meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact
met ons op via 010 241 2555.
Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek
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Onderzoek fantoompijn
Osseointegratie Centrum Rotterdam
Pietsje deed het!
KMK heet jongste doelgroep welkom!

Fréderique Kroesbergen

Orthopedietechniek

‘Leven zonder
krukken’

Voor elkaar!

Vereniging en lotgenotencontact
KortermaarKrachtig
KorterMaarKrachtig is de landelijke vereniging voor
mensen met een amputatie en/of aangeboren
reductiedefect. De vereniging heeft een eigen website:
www.kortermaarkrachtig.com. Hier zijn diverse
folders te downloaden. De verenging heeft een eigen
tijdschrift ‘Kort&Krachtig!’, dat vier keer per jaar
uitkomt. Wilt u dit tijdschrift ontvangen? Stuurt u dan
een email naar secretaris@kortermaarkrachtig.com.
De vereniging heeft ook een forum waarop u met
lotgenoten kunt chatten of uw vragen kunt
stellen: www.kortermaarkrachtig.nl/forum
왔

lotgenotencontact ouders en kinderen
De werkgroep ‘Op een ander been gezet’ informeert ouders van kinderen met een aanlegstoornis
aan het been of amputatie. De ouderwerkgroep
organiseert onder andere ouderdagen, gezinsdagen en een jongerenweekend. Op deze manier
is het mogelijk andere kinderen te ontmoeten met
een amputatie en aanlegstoornis en hun ouders,
ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen.
De werkgroep is te vinden via de website van
de vereniging KorterMaarKrachtig:
www.kortermaarkrachtig.com

overige patiëntenverenigingen
왘 Reumafonds: www.reumafonds.nl
왘 Vereniging Spierziekten Nederland:
www.spierziekten.nl
왘 Vereniging van Ehlers-Danlos patienten:
www.ehlers-danlos.nl
왘 CVA-vereniging: www.hersenletsel.nl
왘 Hartstichting: www.hartstichting.nl
왘 Startpagina patiëntenverenigingen:
www.startpagina.nl/patiëntenverenigingen
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