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Bij de voorplaat
Dutch Congress of Rehabilitation Medicine
In dit nummer van het NTR vindt u de aankondiging van het VRA najaars
congres 2014, vanaf dit jaar genaamd DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation
Medicine). Het congresthema is: ‘Changing Horizons’. Voor de invulling van
dit thema denkt de Wetenschappelijk Commissie van de VRA aan bijvoorbeeld:
revalideren vanuit een andere setting, e-Health en het zorglandschap over
10 jaar. Dit jaar zal op iedere cover van het NTR een verband worden gelegd
met het thema van dit congres.
Het beeld van windmolens in zee staat voor deze veranderende horizon en
is een metafoor voor de positie van de revalidatiegeneeskunde. Het is een
ontwikkeling die de nodige discussie oproept. Waar moeten de windmolens
worden gepositioneerd? Op het land of in zee? Is het ‘vervuiling’ van de hori
zon? Hoe noodzakelijk zijn windmolens voor het hele energieproces? Zijn er
nog andere, efficiëntere en daardoor goedkopere alternatieven voor handen?
De nieuwe rubriek Het Debat in dit nummer geeft ruimte aan de discussie
binnen ons vakgebied.
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Per e-mail met attachments.
Complete tekst met eventuele afbeeldingen
of tabellen in de tekst aanleveren. Teksten in
Word (niet in pdf). Daarnaast tevens figuren,
foto’s of andere afbeeldingen, ook los van de
tekst aanleveren als jpg of tiff.
Richtlijnen voor auteurs
Deze richtlijnen zijn te downloaden op
www.revalidatiegeneeskunde.nl
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