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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.
De coverfoto voor dit nummer van het NTR is gemaakt door mede initiator
van de HandbikeBattle Linda Valent. Het is een metafoor voor het thema
changing horizons, bezien van uit het revalidantenperspectief. De eenzame,
strijdende revalidant op zijn eigen tocht naar boven, ondersteund door de pro
fessional aan zijn zijde. Links van hem brokkelt de rotswand af, rechts wacht
de onpeilbare afgrond, voor hem rijdt een mederevalidant die al een eind ver
der op zijn tocht is. En dat op een weg die nooit eerder de zijne was. Zo even
geleden nog die oer-Hollandse vlakke weg met hier en daar wat tegenwind, nu
een barre tocht met stijgingspercentages tot 12% en haarspeldbochten, waar
achter het grote onbekende schuil gaat. Over changing horizons gesproken…..
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