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Wie vertelt jou 
dat de keuze voor 
amputatie goed is?

‘Wij wisten niet hoe de

toekomst van Lizzie en van

ons gezin eruit zou zien’

INTERVIEW !
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‘Ik dacht

ineens: dat

gaat Lizzie

nooit doen:

huppelen 

en rennen 

door het 

zand’

Wanneer ontdekten jullie dat Lizzies beentje niet
volgroeid was?
Op de echo’s tijdens de zwangerschap is nooit iets
geks gezien. Bij de controle van Lizzie, na de
geboorte, zag de verloskundige dat haar beentje er
anders uit zag. We zijn direct na de bevalling naar het
ziekenhuis gebracht vanwege de complicaties tijdens
de bevalling. In het ziekenhuis vroeg ik de gynaeco-
loog eens goed te kijken naar het beentje. Hij meende
ook een reductiedefect te zien. De volgende ochtend
kwam de kinderarts en zijn er röntgenfoto’s en echo’s
gemaakt. Maar er werd nooit duidelijk gezegd wat er
aan de hand was en wat eraan gedaan kon worden. 

Je ging naar huis in onzekerheid?
Ja, ik had geen idee. De kinderarts had gezegd dat 
ze wel met dat voetje kon gaan lopen. Ik hield me
daaraan vast. Na de geboorte dronk ze slecht. Zo
slecht dat ze af en toe opgenomen moest worden in
het ziekenhuis. Ik ben daar toen eigenlijk meer mee
bezig geweest dan met dat voetje. 

Je focus lag elders?
Ja, mijn focus lag bij dat niet eten. Doodmoe was ik
daarvan. Een aantal maanden later gingen we voor
een korte vakantie naar Texel. Toen ze daar beter 
ging eten, doordat ze andere voeding kreeg, kwam er
een soort rust ons gezin binnen. En toen realiseerde
ik me ineens wat er aan de hand was: dat voetje, daar
moest iets mee! Alles kwam plotseling keihard bin-
nen. Ik herinner me nog zo goed dat ik op het strand
liep met Lizzie en de jongens en dat er twee kleine
meisjes voor ons aan het rennen waren. Dat sneed
door mijn ziel. Ik dacht ineens: dat gaat Lizzie nooit
doen: huppelen en rennen door het zand. 

De ernst van de situatie werd je ineens duidelijk?
Nou, het was meer de onzekerheid die me parten
speelde. We wisten niet wat er precies aan de hand
was en wat eraan gedaan kon worden. Een grote
machteloosheid overviel me tijdens die vakantie. Wij
wisten niet hoe de toekomst van Lizzie en van ons
gezin eruit zou zien. En het gekke was dat niemand
ons dat kon vertellen, zelfs de kinderarts niet. Om
wanhopig van te worden! Elke keer dacht ik: zal ze
ooit kunnen lopen of moet ze in een rolstoel? Ik ben
tijdens die vakantie gaan googelen op ‘beste kinder-

orthopeed’. Die stuurde ik een mail met een foto
van het voetje van Lizzie. Hij verwees ons vervol-
gens naar een orthopeed in Rotterdam. 

Toen ging het balletje rollen?
Nadat we terugkwamen van Texel zijn we naar het
Rotterdamse ziekenhuis gegaan. Het was inmid-
dels september. De arts die we bezochten had
direct door wat er aan de hand was en vertelde
ons dat hij dacht aan amputeren van het voetje.
Een schok voor ons! Ik kon het woord amputatie
niet eens uitspreken, misselijk werd ik ervan. We
kwamen daarna in een stroomversnelling terecht:
er moesten foto’s gemaakt worden en een MRI.
Mijn man heeft tegen de arts gezegd dat we één
en ander even wilden overdenken en dat we
graag met een revalidatiearts wilden overleggen. 

Daarna brak een nieuwe periode van onzeker-
heid aan?
Ja, het is een echte zoektocht geweest, zo heftig
en zo vermoeiend. Wie vertelt jou dat jouw
keuze voor amputatie goed is? Ik weet nog dat
onze revalidatiearts zei dat we de tijd moesten
nemen om erover na te denken, dat gaf ons
lucht. Het contact met de dokter in het Sophia
Kinderziekenhuis was heel goed, we hadden
zijn telefoonnummer en mailadres en hij werd
onze rots in de branding. 

Wat was jullie beslissing?
We hebben uiteindelijk voor amputatie gekozen. 
In februari 2014 is ze geopereerd -Lizzie was toen
negen maanden- en daarna zijn we het traject met 
de prothese in gegaan. We hebben werkelijk geen
moment spijt van de amputatie gehad. Veel buiten-
staanders hebben wel hun twijfels uitgesproken en
vroegen ons of we zeker wisten dat zo’n amputatie
nodig was geweest. Het was pijnlijk om zo’n moeilijke
keuze te moeten verdedigen naar de buitenwereld. 

Het lijkt me een moeilijke keuze
Het is een vreselijke keuze. Zo’n beslissing neem je
op basis van informatie van artsen en deskundigen,
maar het blijft je kind, waarin je moet laten snijden. 
Ik weet ook nog dat we net voor de operatie dachten:
we doen het niet, we nemen haar mee. De operatie
was overigens na een half uur al klaar en diezelfde
dag mocht ze alweer mee naar huis. Dat vond ik
behoorlijk eng hoor. Je hoofd loopt over van vragen,
twijfels en op internet kom je vooral veel verhalen
tegen van mensen die op latere leeftijd een ampu-
tatie hebben ondergaan, niet van kinderen op deze
leeftijd. Dus enige mate van herkenning was er niet. 

Hoe lang duurde het voordat er een prothese kwam?
Na drie weken werd er al een prothese aangemeten.
Daar waren we zo blij mee, het was zo stoer! We

Lizzie van der Bas (3) werd geboren met een aangeboren

reductiedefect aan haar rechterbeentje. Haar ouders zochten 

na haar geboorte zeker een half jaar naar de juiste begeleiding 

en behandeling. Lizzie heeft twee grote broers: Sam (12) en 

Finn (10). De redactie interviewde Lizzies moeder Sandra.

Paspoort

Wie: Lizzie van der Bas

Leeftijd: 3 jaar

Wat: amputatie van

haar rechtervoetje 

vanwege een aange-

boren defect

Motto: Lizzie fietst

graag op haar bijzon-

dere fiets en het eerste

wat ze ’s ochtends 

zegt is: ‘been aan!’
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zagen eindelijk weer perspectief; er waren weer
kansen en mogelijkheden. Toen ze een jaar was,
liep ze al met haar prothese, terwijl wij dachten dat
dat zeker tot haar tweede zou duren. In het begin
was het enorm wennen, iedereen keek naar ons.
Met name mensen die je niet kennen gapen je aan,
die kijken naar je, die oordelen, ook waar de kinde-
ren bij waren. 

Wat was jullie belangrijkste drijfveer om door te
gaan?
We hebben ons één ding voorgehouden: we wilden
haar zo normaal mogelijk laten opgroeien. Ik heb
onze zoons Sam en Finn gevraagd wat ze van het
leven met Lizzie vinden. Daar hadden ze een heel
simpel antwoord op: ‘Voor ons is Liz gewoon Liz.’ Ze
vinden het heel vervelend als mensen in de zomer
kijken naar haar, maar kunnen het tegelijkertijd ook
relativeren. De eerste keer dat we in Blijdorp waren,
keek iedereen naar Lizzie. Finn zei toen: ‘Mam, als
er nog één iemand aan jou vraagt wat er met Lizzie
is, ga ik heel hard gillen.’ 

Hoe ervaar jij dat zelf, de vragen en blikken van 
anderen?
De laatste tijd heb ik niet meer zo’n zin om weer het
hele riedeltje te vertellen aan anderen. Ik zeg tegen-
woordig: ‘Zo is ze geboren’, terwijl ik vroeger het
hele verhaal ging vertellen. Nu laat ik het bij die
simpele ene zin. 

19

‘Zo'n akelige

onzekere

start wil 

ik andere

ouders

besparen’

CAROLINE VAN DEN KOMMER

Vergelijkt Lizzie zichzelf met anderen?
Nee nog niet. De meeste mensen zeggen: ‘ze weet
niet beter.’ Ik vond dat in eerste instantie een rotop-
merking, maar het klopt natuurlijk wel. In haar bele-
ving heeft ze maar één voetje. En als we naar Rijn-
dam moeten dan doet ze daar heel laconiek over. Ze
vertelt dan aan anderen dat ze haar been daar gaat
laten maken. Voor haar is dat heel gewoon allemaal. 

Ben je bang voor haar vragen?
Ja, zeker, natuurlijk hou je daar rekening mee. Nu 
is het allemaal heel normaal, maar ze zal later vast
haar moeilijke momenten krijgen. ’s Ochtends is 
het eerste wat ze zegt: ‘been aan.’ Dit is zoals het is.
Waarom zouden wij er dan verdrietig over zijn? Liz 
is zo gelukkig, ze geniet, ze is altijd vrolijk, ze rent 
en ze springt en fietst op een gewone fiets. En wie
zijn wij dan om te zeggen dat het naar is?

Hebben jullie veel verdriet gehad?
Niet in eerste instantie. De onzekerheid heeft ons
meer genekt. Er was weinig tijd voor verdriet; het
enige waarmee we bezig waren was het regelen van
dingen. Stap voor stap naar het einddoel: ervoor 
zorgen dat Lizzie een zo normaal mogelijk leven 
zou kunnen leiden. Nu merk ik pas dat het verdriet
eruit moet, dat ik behoefte heb om er met iemand
over te praten. En ik heb een enorme drang om wat
voor andere mensen in zo’n situatie te betekenen.
Zo’n akelige onzekere start wil ik andere ouders
besparen. 
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