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Wij staan voor betrouwbare 
informatie, steun in de rug, 
(h)erkenning én krachtige 
belangenbehartiging

Wie kan lid Worden?

Iedereen met een dwarslaesie 

of caudalaesie en gezinsleden.

Het lidmaatschap kost slechts 

€ 36,-per jaar (situatie 2014).

Meer informatie: 

www.dwarslaesie.nl/steunons

“Door de dwarslaesie is er niet 

alleen veel veranderd voor mijn 

man, maar ook voor mij als 

partner. Het heeft me goed ge-

daan om daar met andere part-

ners over te praten.”

Voordelen Van het 
lidmaatschap 

•  Dwarslaesie Magazine vier keer per jaar 

gratis in de bus. Hét vakblad voor iedereen 

met een dwarslaesie. Actuele informatie 

over revalidatie, hulpmiddelen, mobiliteit, 

sociale wetgeving, wonen, vakantiemoge-

lijkheden én ervaringsverhalen.

•  Ontmoetingen met andere mensen met 

een dwarslaesie of caudalaesie en inhou-

delijke informatiebijeenkomsten. 

 

Allemaal zielige mensen bij elkaar? Nee, zo 

was de bijeenkomst niet, ook al had ik dat 

eerlijk gezegd wel verwacht. Ik heb goede 

informatie gekregen over nieuwe rolstoelen. 

En het is fijn om je verhaal te vertellen aan ie-

mand die aan een half woord genoeg heeft.”

•  Exclusieve kortingen, bijvoorbeeld op de 

zorgverzekering, boeken, dvd’s, juridische 

adviezen, toegankelijke vakantiehuizen, 

medische artikelen en diverse andere 

producten in de webshop 

•  Krachtige belangenbehartiging door o.a. 

bij behandelaars, zorgverzekeraars en 

politiek onze wensen kenbaar te maken.

Meer weten over het ledenvoordeel? 

www.dwarslaesie.nl/steunons

ook Voor professionals!

Bent u vanuit werk of studie betrokken bij 

mensen met een dwarslaesie of caudalaesie?  

Wij stellen u graag onze informatie en erva-

ringskennis ter beschikking.

donatie of 
periodieke gift?

Voor onze activiteiten zijn wij aangewezen op 

de financiële bijdragen van leden en donateurs. 

Wij stellen een donatie zeer op prijs. Of jaarlijks 

een periodieke gift. DON heeft de ANBI status

Ja, ik Word lid of
donateUr Van don! 

U kunt zich aanmelden via www.dwarslaesie.nl 

Dwarslaesie Organisatie Nederland

www.dwarslaesie.nl/steunons

Postbus 6124

9702 HC  Groningen

Telefoon: 0900 202 12 29 (normaal tarief)

E-mail: info@dwarslaesie.nl

 Dwarslaesie Organisatie Nederland

 DwarslaesieOrgN

Hulptelefoon, voor het antwoord op al uw vragen 

of voor een luisterend oor: 

0900 202 12 29 (normaal tarief)

op werkdagen bereikbaar van 10.30 - 17.00 uur



“Door de dwarslaesie krijg je een ander leven. 

Het is zeker ook een goed leven, maar het 

was wel een hele klus om dat voor elkaar te 

krijgen. Ik heb daarbij veel gehad aan de in-

formatie van DON; de mensen die ik via DON 

ontmoet heb, hebben mij geïnspireerd.”

Meer weten over dwarslaesie, de verschil-

lende vormen, de gevolgen, behandeling en 

revalidatie? Ga naar www.dwarslaesie.nl

Wilt U: 
 
•  Op de hoogte blijven van actuele 

medische inzichten?

•  Weten welke nieuwe hulpmidde-

len er zijn?

•  Leren hoe u zelf de regie voert, 

ook al kunt u niet meer alles 

zelf?

•  Niet alles alleen hoeven uitzoe-

ken?

•  Informatie over wetten en re-

gels?

•  Juridische bijstand als u het niet 

eens bent met een beslissing 

van een instantie?

• Een sterke belangenbehartiger?

Dan is Dwarslaesie Organisatie Neder-

land (DON) dé organisatie voor u!

Een dwarslaesie is een beschadiging van 

de zenuwbanen in het ruggenmerg. Onder 

het niveau van de laesie werken zenuwen en 

spieren hierdoor minder goed of niet.

Een caudalaesie is een dwarslaesie waarbij 

er schade is aan de zenuwen beneden het 

onderste deel van het ruggenmerg. De gevol-

gen zijn voor het grootste deel hetzelfde als 

bij een dwarslaesie.

Een dwarslaesie of caudalaesie leidt tot ern-

stige ongemakken, bijv. problemen met lo-

pen, blaas, darmen, handfunctie of decubi-

tus. De meerderheid moet ook zien te leven 

met chronische pijn. Deze beperkingen heb-

ben (ingrijpende) gevolgen voor wonen, wer-

ken, relaties, seksualiteit en vrije tijd.

Wat is een dWarslaesie?

DON is dé vereniging van en voor mensen 

met een dwarslaesie of caudalaesie. We bun-

delen de kennis en ervaringen van onze le-

den. Deze ervaringskennis is voor (de revali-

datie van) mensen met een dwarslaesie even 

belangrijk als professionele kennis. Onze er-

varingskennis gebruiken we in:

•  lotgenotencontact
Ervaringen delen is elke keer weer een bron 

van kennis, inspiratie en steun

•  informatie en Voorlichting
Wij bieden informatie, actueel én betrouw-

baar, over alles wat met leven met een dwars-

laesie te maken heeft. Ook voor behande-

laars en zorgverleners zijn wij een bron van 

informatie.

•  BelangenBehartiging
Hoe kan de zorg beter? Waarin schieten re-

gelingen te kort?

DON overlegt regelmatig met behandelaars, 

beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en 

overheid(instanties) - én voert zo nodig ac-

tie - om zorg en hulpmiddelen (nog) beter te 

laten aansluiten bij de behoeftes van mensen 

met een dwarslaesie of een caudalaesie en 

hun naasten.

1. Zorgstandaard dWarslaesie 
Wat is goede zorg en revalidatie voor mensen 

met een dwarslaesie of een caudalaesie? 

Hierover zijn door DON afspraken gemaakt 

met belangrijke landelijke beroepsorganisa-

ties. 

Die afspraken staan in de ‘Zorgstandaard 

Dwarslaesie’ en in ‘Dwarslaesie, en dan….?’. 

Zie: www.dwarslaesie.nl. 

“Het was een hele klus om na de dwarslae-

sie weer een draai aan mijn leven te geven. 

Contact met ervaringsdeskundigen heeft me 

zeker geholpen.”

2.  online cUrsUs oVer leVen 
met een dWarslaesie: WoW

Hoe ga je om met alle veranderingen in je 

leven? Dat komt aan bod in de online cur-

sus ‘Weer Op Weg’ (WOW). In filmpjes geven 

mensen met een dwarslaesie uitleg over hoe 

zij vorm geven aan hun ‘nieuwe leven’. 

Zie: www.dwarslaesie.nl, knop ‘weer op weg’

centrUm Van 
erVaringskennis

3.  erVaringsdeskUndigheid in 
reValidatiecentra

Veel mensen die net een dwarslaesie of cau-

dalaesie hebben, zoeken informatie, 

(h)erkenning en steun van lotgenoten. Daar-

om bezoeken contactpersonen van DON 

geregeld de revalidatiecentra die gespeciali-

seerd zijn  in dwarslaesierevalidatie. U vindt 

deze centra op www.dwarslaesie.nl, knop ‘de 

aandoening’. Mede op aandringen van DON 

maken in de meeste gespecialiseerde cen-

tra ervaringswerkers met een dwarslaesie nu 

deel uit van het behandelteam. 

dwarslaesie,
Routekaart zorg en zelfmanagement bij dwarsleasie

en dan...?

Fotografie: Brenda van Leeuwen 
voor JAN magazine


