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Zwitserland:
eindeloze
hindernisvrije
(wandel)routes
Heb je zin om er tussenuit
te gaan? SupportBeurs.nl
tipt je Zwitserland! Een land
waar je als je rolstoel
gebonden of slecht ter
been bent wellicht niet zo
snel aan denkt, maar dat je
zeker niet mag overslaan,
en wel om de volgende 5
redenen…
Lees verder

Lagooni BV

Ik ga op reis en neem mijn douche-toiletrolstoel mee…
Het op reis gaan met een handicap is niet altijd even makkelijk,
zeker de sanitaire voorzieningen zijn vaak een probleem.
Ongeschikte hulpmiddelen kunnen decubitusplekken veroorzaken
waardoor je uiteindelijk nog verder van huis bent en je niet meer
optimaal van de reis kunt genieten.
Lees verder

SupportBeurs nl - Redactie

Regels nodig voor inzet dieren in zorghulpverlening?
.
Dieren worden steeds vaker ingezet in de zorghulpverlening. En dan
hebben we het niet alleen over de bekende hulphonden en

blindengeleidehonden, maar ook over bijvoorbeeld paardencoaching. De
Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) komt steeds meer
verschillende zogeheten ‘animal assisted interventions’ (AAI) tegen. In
Nederland bestaan er geen regels...

Lees verder

Freedom Auto Aanpassingen - Innomac B.V.

Freedom Auto Aanpassingen nu ook vanuit de
Randstad vertegenwoordigd
Maak kennis met Raouf, onze nieuwe adviseur voor de Randstad.
Doordat hij opereert vanuit de Randstad kunnen wij u nog sneller
en flexibeler van dienst zijn met een van onze unieke Freedom
bodemverlagingen of producten. Ook hij komt gratis en
vrijblijvend bij u langs voor een passing en/of proefrit.
Lees verder

Kees de Jager - Columnist en auteur 'Mij krijgen ze niet'

Chronisch ziek? Je kunt beter een gebroken been
hebben...
.
Zo’n 4 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Daarvan
heeft ongeveer een kwart zelfs twee of meer chronische aandoeningen.
Vaak is het niet aan ze te zien. Toch ‘lijden’ ze, ieder op hun eigen
manier. Ze hebben bijvoorbeeld continu pijn. Te weinig om ‘plat te
spuiten’, teveel om normaal te kunnen leven. Of ze zijn constant moe...

Lees column

José van Rosmalen - Columnist

Houd uw plas maar op
.
Het is geen hoogdravend onderwerp, plat gezegd een zeikonderwerp
maar we doen het allemaal meerdere keren per dag: plassen. Meestal
doen we dat thuis of op het werk op een vertrouwde pot. Soms heb je
ook die natuurlijke behoefte als je zo maar ergens in de stad bent. Je
kunt dan natuurlijk een café of restaurant induiken, maar dan voel je je
wel verplicht om niet alleen aan de afvoer van je vochthuishouding ...

Lees column

Agenda

Onbeperkt aan de Slag! - Meet&Greets juni Bekijk & lees ook op SupportBeurs nl:
2019
Werkzoekenden met een arbeidsbeperking en
werkgevers ontmoeten elkaar in een informele sfeer.

Meer info

> Gehandicaptenparkeerkaart gaat digitaal met een app
> Column 'Een wave aan blikken'
> Kabinet zoekt maatregelen tegen stijgende zorguitgaven
> Column 'Aanstelleritus en twijfelaritus'

Ga naar agendaoverzicht

Twentse Rolstoelvierdaagse 2019
De 32e editie met wederom veilige parcours over 15 km,
30 km, 50 km of 70 km.
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