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De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke Wetenschappelijke Vereniging
van medisch specialisten in de revalidatiegeneeskunde. De kernactiviteiten van een revalidatiearts zijn:
diagnostiek, behandeling, advies en consultatie bij patiënten met functieverlies door ziekte, ongeval of
een aangeboren aandoening. Revalidatiegeneeskundige behandeling heeft als doel het optimaliseren
van functioneren op zowel sociaal als maatschappelijk niveau. 

Het CBO, gevestigd in Utrecht, heeft tot doel individuele beroepsbeoefenaren, hun beroeps-
verenigingen en zorginstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de patiëntenzorg. 
Het CBO biedt via programma’s en projecten ondersteuning en begeleiding bij systematisch en
gestructureerd meten, verbeteren en borgen van kwaliteit van de patiëntenzorg. 
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Deze brochure is de patiënten versie van de richtlijn ‘Amputatie en
prothesiologie onderste extremiteit’, gepubliceerd oktober 2012
(http://www.diliguide.nl/document/2857). Hierin kunt u lezen wat in het
algemeen de beste zorg is voor volwassen patiënten bij wie een amputatie
is verricht van een (deel van het) been vanwege vaatproblemen en daarna
een prothese (kunstledemaat) krijgen. Door u meer informatie te geven,
kunt u beter met de zorgverlener(s) praten over de zorg en gericht vragen
stellen. Ook kunt u de brochure gebruiken om, samen met uw zorgverlener,
te beslissen welke behandeling het beste bij u past. 

Voor meer informatie over amputatie van een been, prothesen en
lotgenotencontact kunt u terecht bij de patiëntenvereniging
KorterMaarKrachtig. Achterin deze brochure vindt u de contactgegevens. 

Waar komt de informatie in deze brochure vandaan? 
De informatie in deze brochure is gebaseerd op de richtlijn ‘Amputatie en
prothesiologie onderste extremiteit’ oktober 2012. 

Deze brochure is geschreven door het CBO in samenwerking met de
patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig. De inhoud van de brochure is ook
afgestemd met de zorgverleners en de patiëntvertegenwoordigers die de
richtlijn geschreven hebben. De opdrachtgever voor het schrijven van deze
brochure is de beroepsvereniging van revalidatieartsen, de Nederlandse
Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De ontwikkeling van de brochure 
is gefinancierd door de SKMS, de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten. 

Een amputatie van een been is een ingrijpende gebeurtenis zowel voor u 
als uw familie. Heeft u ernstige vaatklachten en van uw dokter te horen
gekregen dat een amputatie van een (deel van het) been wordt overwogen,
dan kunt u veel vragen hebben. Hoe kan een amputatie worden voorkomen?
Wat zijn alternatieve behandelingen? Wanneer is een amputatie echt
noodzakelijk? Wat kunt u verwachten na een amputatie? Met welke
zorgverleners krijgt u te maken? 

1 Inleiding
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Wat is een richtlijn? 
Een richtlijn is gemaakt voor zorgverleners (bijvoorbeeld artsen,
psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals). Hierin staat
beschreven wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten. In de
richtlijn staan aanbevelingen en instructies hoe zorgverleners zouden
moeten handelen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van
betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek en de mening en ervaring van de
zorgverleners en patiënten vertegenwoordigers die de richtlijn geschreven
hebben. De richtlijn die nu voor u ligt is een richtlijn voor zorgverleners die
met een amputatie van het been te maken hebben. 

De richtlijn ‘Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit’ is gemaakt
door vertegenwoordigers van zorgverleners die betrokken zijn bij de
behandeling en begeleiding van patiënten die een amputatie van een 
been ondergaan: revalidatieartsen, algemeen chirurgen, vaatchirurgen,
orthopedisch chirurgen, anesthesiologen, specialisten ouderen
geneeskunde, bedrijfsartsen, BIG geregistreerde psychologen,
fysiotherapeuten, orthopedisch instrumentmakers en orthopedisch
technologen. 

Een richtlijn is geen wettelijk voorschrift. Zorg voor patiënten met een
beenamputatie blijft maatwerk. Uw zorgverlener kan daarom besluiten van
de richtlijn af te wijken. 
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2Wat is een amputatie

en wat is een prothese?
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Amputatie 
Een amputatie is een operatie waarbij een (deel van een) arm of been 
wordt afgezet. In deze patiënten versie hebben we het over een amputatie
van een (deel van het) been. Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 
3300 beenamputaties plaats. Een beenamputatie komt vaker voor bij
mannen en bij personen ouder dan 65 jaar. 

Prothese 
Een prothese of kunstledemaat is een hulpmiddel dat een deel van het 
been vervangt na amputatie. 

Welke oorzaken zijn er voor de amputatie van een been? 
De meest voorkomende oorzaak voor amputatie van een been is een
vaatprobleem, vaak in combinatie met suikerziekte (diabetes mellitus). 
Er is dan sprake van een stoornis van de doorbloeding van het been. 
Dit kan plotseling zijn, veroorzaakt door een bloedprop (embolie) of
chronisch, door vaatlijden (arteriosclerose). 

Een amputatie kan ook noodzakelijk zijn na een ongeluk, een infectie, 
een tumor of bij een aangeboren aandoening. 

Deze patiënten versie gaat over amputatie bij vaatproblemen. 

Hoe kan een beenamputatie worden voorkomen? 
Als u pijnklachten in het been heeft tijdens het lopen, is het belangrijk dat 
u eerst naar uw huisarts gaat. Ook als u vragen heeft over wondjes aan 
het been die slecht of niet genezen. De huisarts kan u verwijzen naar een
specialist. Soms zal uw huisarts eerst nagaan of u suikerziekte heeft of 
hoge bloeddruk. De huisarts kan u daarvoor behandelen. Bij ernstige
vaatklachten zal hij u verwijzen naar een vaatchirurg. De huisarts moet 
wel op de hoogte zijn en blijven van de aandoening en de behandeling. 
De specialist die u gaat behandelen, informeert uw huisarts daarover. 

2 Wat is een amputatie en wat is een prothese? 
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Om amputaties te voorkomen is het belangrijk patiënten met vaatlijden 
die risico lopen op voetproblemen vroeg op te sporen. Hierbij hoort de
inventarisatie en behandeling van doorbloedingsstoornissen en de
behandeling van wonden met of zonder infectie. 

Amputaties bij mensen met diabetische beenwonden kunnen worden
voorkomen met vroege diagnostiek en passende behandeling. Het
controleren van bloeddruk en bloedsuiker, advies te stoppen met roken,
gezond te eten, regelmatig te bewegen en het geven van medicatie is
belangrijk om het proces van vaatlijden te vertragen.
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Wanneer is een amputatie

van een (deel van het)

been noodzakelijk?3
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Wanneer een been gedeeltelijk of geheel verloren is, ontstaat de noodzaak
tot het verrichten van een amputatie. Een amputatie is een ernstige ingreep
die niet omkeerbaar is. Ook een chirurg vindt het moeilijk om het besluit 
tot amputatie te nemen. Voordat tot amputatie wordt overgegaan, bekijkt 
de chirurg bij voorkeur samen met een team van deskundigen wat het 
beste amputatieniveau is. Met amputatieniveau wordt de exacte plaats 
in het been bedoeld waar de ingreep plaatsvindt. Meestal wordt al tijdens
dit proces een revalidatiearts betrokken omdat de plaats van de amputatie
bepalend is voor het functioneren van de patiënt met de prothese in de
toekomst. 

Welke informatie is nodig wanneer besloten is te amputeren? 
Wanneer een beenamputatie noodzakelijk is moeten een aantal zaken 
bij de patiënt in kaart worden gebracht:
� de lichamelijke toestand van de patiënt;
� de chirurgische mogelijkheden;
� de revalidatieaspecten;
� de geestelijke toestand van de patiënt.

Als de conditie van een patiënt slecht is of als herstel van de vaatproblemen
niet zal leiden tot functionaliteit (het weer goed kunnen gebruiken) van het
been, wordt amputatie overwogen. 
De beslissing over een amputatie moet worden gemaakt door een ervaren
chirurg. 

Hoe wordt het juiste moment van amputatie vastgesteld? 
Soms is het nodig een patiënt met spoed te opereren en het been te
amputeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een bloedvergiftiging door een
infectie van het aangedane been, of als er een ernstige belemmering van 
de bloedtoevoer naar het been is ontstaan. Soms kan een spoedoperatie
aan de vaten (een vaatreconstructie) een amputatie voorkomen. Soms 
moet na zo’n vaatreconstructie alsnog het been worden geamputeerd. 

3
3 Wanneer is een amputatie van een (deel van

het) been noodzakelijk?
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Welk onderzoek is vereist voorafgaand aan een beenamputatie? 
Voordat tot een amputatie wordt besloten moet de doorbloeding van het
betreffende been worden beoordeeld. 

Lichamelijk onderzoek 
Als eerste wordt lichamelijk onderzoek verricht waarbij de kwaliteit van
arteriële pulsaties (het kloppen van de slagaders) wordt vastgelegd, de
mate van slechte doorbloeding wordt bepaald en andere aandoeningen 
bij de patiënt worden vastgesteld. 

Enkel-arm index, teendruk, tcPO2 
Er kan druk gemeten worden in de arm, het been, de teen en men kan het
zuurstofpeil in de huid meten. 

Afbeeldend vaatonderzoek 
Wanneer na het bekijken van het been en de drukmetingen geen beslissing
kan worden genomen over de amputatie wordt afbeeldend vaatonderzoek
overwogen. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een röntgenfoto
na het toedienen van een contrastvloeistof, waarmee de bloedvaten in beeld
gebracht kunnen worden. 

Welke criteria bepalen het amputatieniveau? 
Er zijn geen duidelijke criteria voor de beoordeling van het amputatieniveau.
Voor het bepalen van het amputatieniveau zijn vooral de mobiliteit en
eventuele andere aandoeningen van de patiënt belangrijk. Patiënten die
voor de operatie een onbeperkte mobiliteit hebben zonder andere
aandoening zoals hartziekten, nierziekten en dementie, hebben meer 
kans op een succesvolle revalidatie. 

12
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Operatietechnieken 

en amputatieniveau.

Welke complicaties

kunnen zich voordoen?4
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Een beenamputatie moet door een ervaren operateur worden uitgevoerd. 
Bij voorkeur wordt gewerkt met een multidisciplinair amputatieteam,
bestaande uit chirurg, revalidatiearts, anesthesioloog-pijnspecialist,
fysiotherapeut en mogelijk gipsverbandmeester of orthopedisch
instrumentmaker en een psycholoog of medisch maatschappelijk werker. 
Bij de bepaling van het amputatieniveau worden de mobiliteit voor de operatie
en de kansen op mobiliteit van de patiënt na de operatie meegewogen. 

De grote beenamputaties hebben de volgende niveaus: 
� transfemorale amputatie (boven de knie amputatie), 
� knie-exarticulatie (door de knie amputatie) en 
� transtibiale amputatie (onder de knie amputatie, maar boven de enkel). 

Transfemorale amputatie 
Dit is een amputatie door het bovenbeen. Hierbij zijn leeftijd, conditie en
motivatie belangrijke voorspellers voor het functioneren van de patiënt 
(met de prothese) in de toekomst. 

Knie-exarticulatie 
Dit is een amputatie door het kniegewricht. Het onderbeen wordt van het
bovenbeen gescheiden. 

Transtibiale amputatie 
Dit is een amputatie onder de knie. Deze amputatietechniek wordt het 
meest uitgevoerd. Voor het niveau van de amputatie is de conditie van uw
been en de bloeddoorstroming op de plaats van de amputatie van belang. 
De functionaliteit na deze amputatietechniek is meestal zeer goed. 
De resultaten van alle bovengenoemde amputatieniveaus zijn afhankelijk 
van leeftijd, conditie en motivatie. Bij patiënten met een beperkte mobiliteit,
een leeftijd boven 70 jaar, dementie, eindstadium van een nierziekte en/of
ernstige hartziekte, voor wie amputatie noodzakelijk is, wordt een
transfemorale amputatie of een knie-exarticulatie overwogen. 14

4 Operatietechnieken en amputatieniveau.

Welke complicaties kunnen zich voordoen? 
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Welke complicaties kunnen zich voordoen? Hoe kunnen
complicaties worden voorkomen? 
Na een amputatie van een been kunnen zich allerlei complicaties voordoen.
U kunt dan denken aan lichamelijke complicaties, zoals: slechte genezing
van de wond, problemen met de stomp, huidproblemen, fantoompijn, of
overgevoeligheid voor het prothesemateriaal. Deze complicaties kunnen 
bij ieder amputatieniveau voorkomen. 
Complicaties na een amputatie kunnen ook psychologisch zijn, zoals het
ontwikkelen van een angst-en of stemmingsstoornis, het moeilijk kunnen
hanteren van deze stressvolle periode of het ontwikkelen van een negatief
zelfbeeld. Amputaties rondom de knie vragen meer ervaring van het
behandelteam om te voorkomen dat de wond niet geneest. Immers als er
wondproblemen zijn, staat dat het lopen met een kunstbeen in de weg. 
Na de operatie kan soms een bewegingsbeperking in de aangrenzende
gewrichten (bijvoorbeeld in het kniegewricht) ontstaan, waardoor de
beweeglijkheid wordt beperkt. 

Extra aandacht is nodig voor patiënten met hart-of longproblemen omdat zij
meer inspanning moeten leveren dan voor de amputatie. Bij patiënten met
suikerziekte kan de wondgenezing langer duren en het leren lopen met een
prothese vraagt extra inspanning wat de suikerziekte kan ontregelen. 

Complicaties kunnen worden voorkomen door amputaties alleen te 
laten uitvoeren door ervaren chirurgen die onderdeel zijn van een multi-
disciplinair team dat in ieder geval bestaat uit een chirurg, revalidatiearts,
anesthesioloog, psycholoog en fysiotherapeut. Wondinfecties na amputatie
kunnen worden voorkomen door perioperatief profylactisch (rondom de
amputatie beschermend) antibiotica te geven. 

15

Wanneer besloten moet worden worden over een beenamputatie is het
belangrijk om u samen met uw naasten goed voor te bereiden op de
gesprekken met de artsen. Zorg dat u weet wie uw hoofdbehandelaar 
is. Zet vragen die u aan de arts wil stellen op papier. Zet op een rij wat 
u belangrijk vindt voor uw functioneren in de toekomst en zorg dat de
verschillende mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan duidelijk 
zijn voor u.
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Wat gebeurt er 

na de operatie?5
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De belangrijkste doelstellingen in de fase direct na de operatie, betreffen
wondgenezing, pijncontrole, het vormen van de amputatiestomp en
vroegtijdige mobilisatie. Een specifiek aandachtspunt hierbij is de
behandeling van de vochtophoping die de wondgenezing negatief
beïnvloedt. Deze vochtophoping doet de druk in de stomp en daarmee 
ook de spanning op de wondnaad toenemen, met als gevolg een slechte
genezing van de wond. 

Keuze van het stompverband 
De keuze van het stompverband, om de stomp na de amputatie, is 
met name voor patiënten met een onderbeenamputatie van belang. 
Bij patiënten met een bovenbeenamputatie worden over het algemeen 
lichte elastische bandages of stompkousen aanbevolen. 

Een goed stompverband voldoet aan de volgende kenmerken: 
� biedt bescherming tegen bacteriële infecties;
� zorgt voor vermindering van vochtophoping;
� biedt bescherming tegen verwondingen;
� maakt vroegtijdige mobilisatie mogelijk.

De hechtingen worden vanaf de tiende dag na de operatie tot en met drie
weken in etappes verwijderd. Als er een goede wondgenezing is, kan gestart
worden met het zwachtelen. Belangrijkste doel van het zwachtelen is
vermindering van de vochtophoping en het bereiken van een kegelvormige
stompvorm. Om dit effect te bereiken wordt ook wel gebruik gemaakt van
elastische stompkousen. Om het bekijken van de amputatiestomp tijdens 
de behandeling na de operatie mogelijk te maken, zijn er vormvaste (rigide)
stompverbanden ontwikkeld. 

17

5
5 Wat gebeurt er na de operatie?
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Behandeling 

van de pijn6
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Omdat naast de lichamelijke beperkingen pijn een grote rol speelt voor 
de kwaliteit van leven van u als patiënt, moet na een amputatie hier ruim
aandacht aan worden gegeven door de behandelaars. 

Zowel voorafgaand aan de amputatie als direct na de amputatie kan 
de patiënt veel pijn hebben. De chirurg zal daarom in deze fase een
anesthesioloog-pijnspecialist en een revalidatiearts vragen hoe hij de 
pijn het beste kan bestrijden. 

Goede pijnbehandeling na de operatie is uiterst belangrijk bij acute pijn aan
de stomp. Een groot aantal patiënten blijft ook na de acute fase pijn ervaren
in de stomp. We spreken dan van chronische stomppijn. 

Sommige patiënten ervaren een bijzondere pijnsensatie na een amputatie,
de zgn. fantoompijn. Hierbij lijkt het voor de patiënt alsof het geamputeerde
lichaamsdeel er nog aan zit wat een hinderlijke en vreemde sensatie geeft 
of als pijn kan aanvoelen. 

Pijnbehandeling met medicijnen 
De verschillende soorten pijn kunnen met medicijnen worden behandeld. 
� medicijnen die u via de mond inneemt;
� medicatie direct in de aderen, via een infuus; 
� pijnbestrijding via een ruggenprik;
� pijnbestrijding, waarbij pijnstillende medicatie via een naald of katheter 

wordt ingespoten in-of rondom een zenuw. 

De pijnbehandeling bij een amputatie wordt uitgevoerd volgens de richtlijn
Postoperatieve Pijnbehandeling van de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie. 

19

6 
6 Behandeling van de pijn
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Andere pijnbehandelingen 
Later in het revalidatietraject kunnen soms ook andere behandelingen
worden toegepast zoals Transcutane Electro Neurostimulatie (TENS). Bij
deze behandeling wordt met behulp van zwakke elektrische stroompjes de
pijn verminderd. TENS kan niet de oorzaak van de pijn wegnemen, het kan
wel de pijn verlichten. Psychologische therapie zoals spiegeltherapie,
waarbij d.m.v. het spiegelbeeld van het andere been de illusie wordt 
gewekt dat het geamputeerde been weer aan het lichaam zit, of hypnose
kan fantoompijn verlichten. Revalidatie in het algemeen en het gebruik van
een prothese kunnen ook een positieve invloed hebben op chronische pijn. 

20
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7 Hoe verloopt de revalidatieperiode

22

Doel van de revalidatie is dat u na de amputatie zo goed mogelijk kunt
functioneren. Hierbij is zorgvuldig overleg tussen de revalidatiearts, 
andere leden van het revalidatieteam, zoals de fysiotherapeut, psycholoog
of maatschappelijk werker, de chirurg en natuurlijk de patiënt en familie 
van groot belang. 

Voor het revalidatiebeleid zijn gegevens uit het anamnesegesprek en
lichamelijk onderzoek van de patiënt van groot belang: 
1 het niveau van functioneren voor de operatie; 
2 voedingstoestand; 
3 de kwaliteit van het houding-en bewegingsapparaat en fysieke conditie;
4 de psychische toestand; 
5 de sociale situatie; 
6 hoe de patiënt is geïnformeerd over het revalidatieproces. 

Voor revalidatie kunt u worden verwezen naar een verpleeghuis,
revalidatiecentrum, poliklinische revalidatie van het ziekenhuis, of naar 
huis met fysiotherapie in uw nabije omgeving. Ook kunt u worden
doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Aanwezigheid van andere
aandoeningen, mogelijkheid van mantelzorg en het verstandelijke niveau
van de patiënt worden meegenomen in de besluitvorming. Specialistische
revalidatie behandeling, in revalidatiecentrum of ziekenhuis, heeft de
voorkeur boven behandeling in een verpleeghuis. Er zijn twee belangrijke
fasen in het revalidatietraject van een amputatiepatiënt: de ziekenhuisfase
en de revalidatiefase. 

Ziekenhuisfase 
Tijdens de ziekenhuisopname zijn twee momenten van belang voor een
goed revalidatietraject voor de amputatiepatiënt. 

� Voor de operatie wordt de situatie van de amputatie patiënt in kaart 
gebracht. Naast functionele mogelijkheden van de patiënt zelf, zijn ook 
de thuissituatie en mantelzorgsysteem van groot belang. Er wordt uitleg
gegeven over het revalidatieproces na de operatie. 
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� In een gesprek na de operatie wordt de voortgang van het revalidatie-
proces verder gecoördineerd. Er worden adviezen gegeven over het voor-
komen van een contractuur, balanstraining, stompbehandeling en, indien
mogelijk, vroege prothesevoorziening. Ook wordt er in multidisciplinair
overleg een definitieve ontslagbestemming bepaald (waar gaat de patiënt
naar toe na ontslag). 

Revalidatiefase 
Waar het revalidatieproces plaatsvindt hangt grotendeels af van uw
thuissituatie. Als u in staat bent thuis te functioneren met of zonder
(professionele of mantel) zorg, gaat de voorkeur uit naar een
revalidatietraject vanuit huis (een poliklinische revalidatie). Klinische
revalidatie gebeurt in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Patiënten 
die een amputatie hebben ondergaan zullen zich aan moeten passen 
aan een veranderd lichaam, mogelijk aan een prothese en een veranderd
toekomstbeeld. Bij dit proces spelen sociale factoren en psychische
aanpassingsproblemen zoals stemmingsproblemen en angstklachten 
een grote rol. 

Zie bijlage 3 op pagina 30 voor de revalidatieaspecten en trainingsdoelen 
in de fase voor de operatie, de fase na de operatie en prothesefase: 

Krijgt u een prothese? 
Het eerste prothesevoorschrift wordt door een team deskundigen bepaald.
Hierbij wordt het ‘Protocol verstrekkingsproces beenprothesen’ gevolgd,
maar de wens van de patiënt blijft het uitgangspunt bij het bepalen van het
prothesevoorschrift. De orthopedisch instrumentmaker volgt samen met de
revalidatiearts de amputatiepatiënt tijdens de prothesefase. Wanneer de
situatie bij een patiënt verandert kan het nodig zijn dat ook het voorschrift
van de prothese wordt veranderd. 

Het belangrijkste onderdeel van een prothese is de prothesekoker om de
stomp, waar de rest van de prothese aan vast gezet wordt. De pasvorm van
de prothesekoker is voor iedere amputatiepatiënt anders. De prothese kan
op verschillende manieren met de stomp worden verbonden. Bijvoorbeeld
met een liner (een siliconenkous die over uw stomp gaat) of via een
vacuümsysteem. 
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Wanneer wordt met de prothese gestart? 
Met de prothese wordt gestart als de stomp ‘protheserijp’ is. Hiermee 
wordt bedoeld dat de amputatiewond gesloten is, er geen vochtophoping
van de stomp is en de belastbaarheid van de stomp voldoende is. Verder 
zijn ook spierkracht, een niet normale stand van een gewricht en psychische
belastbaarheid van belang. Dit geldt voor alle amputatieniveaus. 

Genezing van de amputatiewond is een belangrijke beoordelingsfactor.
Meestal wordt volledige wondgenezing afgewacht. Soms wordt pas met 
de prothese gestart tot de laatste korstjes verdwenen zijn en het kleinste
defect helemaal gesloten is. 

Pas als de stompvorm gedurende drie weken niet verandert van omvang
door vochtophoping, kan de prothese worden aangemeten. Meestal 
wordt geprobeerd vermindering van oedeem te bereiken met behulp van
zwachtelen. Dit levert echter vaak problemen op met de pasvorm. De 
laatste jaren worden steeds vaker liners op maat van de stompomvang
gebruikt. Deze geven mogelijk een betere druk dan de zwachteltechniek.
Atrofie of afname van spierweefsel kan ook een oorzaak zijn van
verminderde stompomvang en verward worden met afname van oedeem. 

De levering van de eerste prothese kan soms meer dan vier weken duren.
Nadeel hiervan is dat de pasvorm dan vaak al niet meer optimaal is. Uitstel
van het starten met de prothese kan ook de kans op een afwijkende stand
van het gewricht verhogen. De levering van de prothese zou daarom 
volgens de richtlijn binnen tien werkdagen moeten kunnen plaatsvinden. 

Kunt u na de amputatie weer aan het werk? 
Niet iedere patiënt komt na de amputatie (weer) aan werk toe. De eisen 
die het werk stelt aan de mobiliteit en/of standvastheid van de patiënt
kunnen leiden tot bijzondere eisen aan de prothesevoorziening. Om een
werkhervatting zo snel mogelijk te kunnen realiseren is het belangrijk dat 
bij het eerste prothesevoorschrift hiermee rekening wordt gehouden. 

Het is daarom van belang dat de bedrijfsarts zo vroeg mogelijk wordt
betrokken en overleg heeft met de patiënt, het revalidatieteam en de
werkgever. Bij de patiënten die nog actief zijn in het arbeidsproces moet 
het revalidatieteam hier zo vroeg mogelijk rekening mee houden in de
begeleiding en het prothesevoorschrift.24
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en informatie/

voorlichting 825
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Met welke zorgverleners kunt u te maken krijgen? 
Patiënten die een amputatie ondergaan krijgen te maken met verschillende
zorgverleners. Tussen deze zorgverleners is vaak een samenwerkingsverband.
Zij spreken bijvoorbeeld met elkaar af wie de hoofdbehandelaar is, wanneer
ze verwijzen of wie de controles doet. 

Multidisciplinaire behandeling 
Wanneer bij u ernstige vaatproblemen zijn vastgesteld of als u moeilijk te
genezen wondjes aan voet of been heeft is het belangrijk dat u door een
multidisciplinair team (chirurg, revalidatiearts, anesthesioloog-pijnspecialist,
fysiotherapeut en mogelijk ook gipsverbandmeester of orthopedisch
instrumentmaker) wordt behandeld om een amputatie te voorkomen. Ook bij
de behandeling van pijn, aanwezigheid van andere ziekten of bij bepaling van
het amputatieniveau is multidisciplinaire behandeling voor u van belang. 

Welke informatie/voorlichting over behandeling en revalidatie voor
en na de amputatie is voor de patiënt belangrijk? 
De voorlichting en informatie over de amputatie moet worden afgestemd op
de specifieke behoefte van u als individuele patiënt. Mondelinge informatie
moet worden herhaald door de behandelaars en moet worden ondersteund
met een andere vorm van informatie, omdat patiënten en betrokken
omgeving lang niet alles horen en/of onthouden. De vorm (mondeling,
digitaal, foldermateriaal) waarin de informatie wordt aangeboden zal op 
de patiënt moeten worden afgestemd. 

26

8 Zorgverleners en informatie/voorlichting
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In onderstaande checklist staan aandachtspunten die van belang kunnen
zijn bij een bezoek aan het ziekenhuis zodat u de behandelaar gericht om
informatie kan vragen: 

� Wat is de oorzaak van de amputatie? 
� Welke complicerende factoren zijn er? (suikerziekte, vaatproblemen, 

tumoren, trauma, roken, voedingstoestand). 
� Hoe lang duur het hele traject? (van amputatie tot prothese). 
� Amputatieniveau: wat kan ik daarna nog wel en niet na amputatie op 

dit niveau? 
� Welke complicaties kan ik verwachten? Slechte wondgenezing, infectie,

slechte stompvorm, kans op reamputatie, fantoompijn(sensaties), 
stomppijn. 

� Belang van wondgenezing, stompharding en stompverband, aspect 
van oedeem. 

� Hoe ga ik oefenen met de stomp qua beweeglijkheid, coördinatie, 
spierkracht en contractuurpreventie. 

� Hoe verzorg ik de stomp-en huid. 
� Wat betekent de amputatie voor mijn functioneren? (bijvoorbeeld 

verhoogd energieverbruik bij lopen).. 
� Hoe kan ik de amputatie verwerken? Wat kan ik verwachten wat betreft

verwerkingsproblematiek, stress en reacties uit mijn omgeving? 
� Welke consequenties heeft mijn amputatie voor omgeving en sociale 

contacten. 
� Wat-en welke situaties moet ik oefenen met en zonder prothese? 
� Welke soorten prothesen en onderdelen ervan bestaan er? 
� Hoe verloopt het aanmeten en passen van de prothese? 
� Hoe onderhoud en verzorg ik de prothese? 
� Wat kan ik verwachten op het gebied van seksualiteit? 
� Welke aanpassingen en hulpmiddelen zal ik nodig hebben? 
� Welke sociale aanpassingen moeten er plaatsvinden? (hulp bij contact

met overheidsinstanties, re-integratie in de maatschappij en arbeid). 
� Hoe zit het met evt. ontslag en vervolgtraject.
� Waar kan ik informatie vinden over de patiëntenvereniging en lotgenoten-

contact? 

27
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Als u behoefte heeft aan meer informatie of steun, kunt u o.a. terecht bij
onderstaande organisatie. 
� KorterMaarKrachtig (KMK) Adres: p/a Postbus 85238, 3508 AE Utrecht

Email: secretaris@kortermaarkrachtig.com 
Website: http://www.kortermaarkrachtig.com 

� Richtlijn Postoperatieve pijn van de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie 2012. 

� Protocol verstrekkingsproces beenprothesen van de Stuurgroep PPP 2010. 

Bijlage 1. Meer informatie
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Term Verklaring 

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.

Amputatie Een operatie waarbij een (deel van een) arm of 
been wordt afgezet. 

Comorbiditeit Aanwezigheid van meerdere ziekten bij een patiënt. 

Contractuur Een niet normale stand van een gewricht.

Epidurale pijnbestrijding Pijnbestrijding via een ruggenprik.

Knie-exarticulatie Een amputatie door het kniegewricht.

Revascularisatie Herstel van de bloedvoorziening.

Richtlijn In een richtlijn staat beschreven wat algemeen 
gezien de beste zorg is voor patiënten met een 
bepaalde aandoening. In de richtlijn staan 
aanbevelingen en instructies over hoe zorgverleners
zouden moeten of kunnen handelen. De richtlijn is 
geen wettelijk voorschrift. 

Sepsis Bloedvergiftiging.

Spiegeltherapie Tegenwoordig is er de zogenoemde spiegeltherapie
beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een spiegel: door te kijken naar het spiegelbeeld 
van de gezonde zijde wordt voor de hersenen de 
indruk gewekt dat het aangedane been ‘normaal’ 
voelt.

Symptoom Klacht of kenmerk die hoort bij een bepaalde ziekte.

Trancutane Electro Pijnbehandeling waarbij met behulp van zwakke 
Neurostimulatie (TENS) elektrische stroompjes de pijn wordt verminderd.

Transfemorale amputatie Een amputatie door het bovenbeen.

Transtibiale amputatie Een amputatie onder de knie. 

Bijlage 2. Verklarende woordenlijst
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Voor de operatie 
1 Gewrichtsbeweeglijkheid: preventie en behandelen van contracturen; 

meten van mobiliteit in bovenliggende gewrichten en aan de contralaterale
zijde; informatie over behoud van mobiliteit. 

2 Spierkrachttraining: meten van kracht aan bovenste en onderste extremiteit. 
3 Cardiovasculair: meten van cardiovasculaire conditie met betrekking tot

energieverbruik bij toekomstig gebruik van een prothese; informatie over
toename energieverbruik bij lopen met een prothese. 

4 Balans: meten van preoperatieve balans, beoordeling centraal en perifeer
neurologische conditie. 

5 Mobiliteit: meten van bestaande mobiliteit. 
6 Thuis/zelf-oefeningen: bepalen van thuisoefeningen gericht op mobiliteit,

spierkracht en algemene conditie. 
7 Functionele activiteiten en ADL: bepalen van preoperatieve activiteiten-

niveau en zelfstandig functioneren ter bepaling van doelen en
verwachtingen. 

8 Integratie in thuissituatie: bepalen van preoperatieve arbeidssituatie,
recreatieve activiteiten en ambulantie; voorlichting partner en
mantelzorgers. 

Na de operatie 
1 Gewrichtsmobiliteit: mobiliteitsoefeningen in flexie/extensie en abductie/

adductie richting; uitgangshoudingen ter voorkoming van contracturen of
verbeteren van mobiliteit in heup en knie bij het zitten en liggen.

2 Spierkrachttraining: spierkracht trainingsprogramma voor spiergroepen 
aan bovenste en onderste extremiteit; aandacht voor romp en algemene
stabiliteit. 

3 Cardiovasculair: training van cardiovasculaire fitness; voorkomen van
cardiovasculaire overbelasting; aandacht voor preventie risicofactoren. 

4 Balans: verbetering van balans gericht op zitbalans, verplaatsing
lichaamsgewicht in zit, zit naar stand, staan met steun, stabalans op een
been. 

5 Mobiliteit: training onafhankelijke mobiliteit, omdraaien in lig en transfers;
rolstoel mobiliteit; training lopen zonder prothese in loopbrug en vervolgens
met loophulpmiddel; onafhankelijke rolstoelmobiliteit. 

30

Bijlage 3. Revalidatieaspecten en trainingsdoelen per fase
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6 Thuisoefeningen: hulpmiddelen en instructies voor oefeningen in de
thuissituatie. 

7 Functionele activiteiten en ADL: basale ADL oefeningen en eventuele
aanpassingen gericht op kleden, wassen en toiletgang; aandacht voor
veilig functioneren. 

8 Integratie in thuissituatie: zo mogelijk beoordeling thuissituatie en
trainingsadviezen in de thuissituatie; initiëren uit huis komen zonder
prothese; gebruik openbaar vervoer; aandacht voor arbeidssituatie;
aandacht voor recreatieve activiteiten zonder prothese voorlichting
partner en mantelzorgers. 

Prothesefase 
1 Gewrichtsmobiliteit: handhaven contractuurpreventie met rekkings-

oefeningen; maximaliseren van gewrichtsmobiliteit met betrekking 
tot prothesegebruik. 

2 Spierkrachttraining: voortzetten oefenprogramma gericht op alle
extremiteiten. 

3 Cardiovasculair: verbetering van conditie ter verkrijging van loopafstand
buitenshuis; handhaven preventie met betrekking tot cardiale conditie;
aanmoedigen preventie risicofactoren. 

4 Balans: balanstraining in verschillende omstandigheden en bilaterale
balanstraining. 

5 Mobiliteit: verbetering van symmetrische gewichtsname benen,
verbeteren gewichtsverplaatsing, faciliteren romprotaties en reciproque
gangpatroon; lopen met loophulpmiddel. 

6 Thuisoefeningen: voortzetting thuisoefeningen gericht op
gewrichtsmobiliteit, spierkracht en conditie. 

7 Functionele activiteiten en ADL: instructie protheseverzorging en
ophangsysteem; transfer en ADL activiteiten met prothese; training van
lig naar stand met prothese. 

8 Integratie in thuissituatie: initiëren prothesegebruik in arbeidssituatie en
recreatieve activiteiten; vaardigheidstraining zoals traplopen, opstapjes
en lopen op ongelijke ondergrond; verbetering loopafstand gericht op
sociale situatie; training in gebruik openbaar vervoer of autorijden met
prothese wanneer aangewezen; voorlichting partner en mantelzorgers. 

9 Adviezen met betrekking tot algemeen bewegen en sport.

31
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Wilt u meer informatie ?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen
met uw arts, apotheker of een vraag stellen op het internetforum van
KorterMaarKrachtig: www.kortermaarkrachtig.com. Hier kunt u in contact
komen met medewerkers en lotgenoten die u kunnen informeren of u door
kunnen verwijzen naar de juiste persoon of instelling.

Colofon
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