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INTERVIEW
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‘Ik heb een
leven zonder
krukken nu’
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‘Fietsen is weer
een feestje,
zitten is lekker.’
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In dit nummer besteden we aandacht aan osseointegratie en
de klikprothese. Ook Fréderique Kroesbergen besloot na lang
wikken en wegen in 2015 over te stappen naar de klikprothese.
Inmiddels werkt zij ook als ervaringsdeskundige bij het
Osseointegratie Centrum Rotterdam.

Fréderique, wat was de aanleiding voor jouw
amputatie?
In 1979 raakte ik met mijn pony betrokken bij een
verkeersongeval. Ik was alleen en op weg van les
naar huis. Er waren wegwerkzaamheden en er was
een stuk weg afgezet met linten. Ik wist dat mijn
pony daarvan zou kunnen schrikken dus ik had haar
goed voorbereid en alles onder controle. Totdat er
een voorbijganger aan kwam die dacht dat het goed
zou zijn als hij ons zou helpen. Hij probeerde de
pony vast te pakken, maar wij hadden hem niet zien
aankomen en schrokken. De pony sprong daardoor
de weg op en we werden geschept door een auto.
Je werd overvallen door het ongeluk?
Ik wist direct na het ongeluk dat het mis was. Het
gekke was dat ik er niet van schrok, het ging allemaal zo snel. Mijn been werd tijdens de eerste
operatie boven de knie geamputeerd. Ik herinner
me wel dat ik hoopte dat ik weer kon paardrijden
en kon lopen zodra ik uit het ziekenhuis was. Ook
was ik erg bezorgd over mijn pony. Ik wist toen nog
niet dat ze ter plekke was overleden. Mijn moeder
mocht het van de artsen niet meteen aan me vertellen, dat vond ze vreselijk. Eigenlijk vond ik het feit
dat mijn pony dood was nog erger dan dat ik mijn
been moest missen. Ik was met hart en ziel een
paardenmeisje.
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Paspoort
Wie: Fréderique
Kroesbergen
Leeftijd: 52 jaar
Werk: Expediteur en
ervaringsdeskundige
in het Osseointegratie
Centrum Rotterdam
Wat: Draagt een klikprothese sinds 2015

Hoe pakte dat ‘paardenmeisje’ haar leven weer op?
Ik zat in de eerste klas van de middelbare school,
was jong en wilde zo snel mogelijk overal weer
aan meedoen. Ik ging direct weer lopen en fietsen.
De dag nadat ik thuiskwam uit het ziekenhuis zat
ik alweer op een pony, dat zat gewoon in mijn systeem. Maar paardrijden was niet meer zoals vroeger; met prothese was het anders. Na een jaar ben
ik gestopt. Daarna heb ik nooit meer op een paard
gezeten. In 2000 heb ik het nog eens geprobeerd,
maar toen zag ik meer de gevaren dan dat ik er lol
aan beleefde.
Je kreeg snel een prothese?
Ik lag een maand in het ziekenhuis. Daar werd het
hele proces rondom de prothese in gang gezet. Ik
heb nooit gerevalideerd. In het ziekenhuis leerde ik
het één en ander van de fysiotherapeut. Echte loop-

training heb ik nooit gehad. Dat ik later zo netjes
kon lopen had ik echt aan mijn moeder te danken!
Zij hamerde daar steeds op. Ze zei ook tegen mijn
broers dat ze me niet in de watten hoefden te
leggen. Zo werd het al snel normaal wat ik had.
Maakte dat jou sterker?
Zeker! Op de middelbare school ging het daardoor
ook vanzelf. Niemand heeft er ooit moeilijk over
gedaan. Ik weet wel dat ik niet naar dansles
geweest ben, dat leek me niet prettig. Ik fietste en
deed overal aan mee. Omdat ik van het werken met
paarden mijn beroep had willen maken, kwam ik
wel in een soort vacuüm terecht. Wat moest ik na
de HAVO gaan doen? Ik ben na de HAVO naar de
MEAO gegaan en daarna alle zin in leren kwijtgeraakt. Uiteindelijk kwam ik via het uitzendbureau
in de scheepsvaartlogistiek terecht en werk ik nu
al jaren als expediteur. Als ik toen wist wat ik nu
weet had ik iets anders gedaan. Dan was ik waarschijnlijk wel de gezondheidszorg in gegaan.
Heb je altijd goed kunnen functioneren met je
prothese?
Het is heel lang goed gegaan. Ik was een goede
loper totdat ik wat klachten kreeg van mijn huid.
Toen ben ik op een liner overgestapt en heb dat
systeem een jaar of 15 met weinig gedoe gedragen.
Ongeveer een jaar of vier geleden kreeg ik klachten
onderaan de stomp en aan de zijkant. Daar had ik
weinig weke delen die steeds dunner werden. Door
het klepelen (heen en weer zwaaien) van het bot
kreeg ik aan de zijkant een pijnlijke drukplek.
Kon de koker aangepast worden?
De koker aanpassen bleek niet afdoende. Daarbij
ging ik ook vocht vasthouden, waardoor ik de koker
steeds minder goed aan kreeg en rugklachten
kreeg. Toen ben ik langzaam gaan nadenken over
de klikprothese. Ik zag hem voor het eerst bij Theo
Verstappen tijdens de wintersport. Ik bleef in eerste
instantie terughoudend maar toen ik meer ging tobben werd de keuze eenvoudiger. Tussen de eerste
kennismaking en mijn operatie zat vijf jaar bedenktijd. Wat me tegenhield was de angst voor de ontstekingen aan het stoma. Maar mijn klachten waren
zodanig dat ik dacht: ik ga ervoor.
Je ging naar Nijmegen?
Ik ben eerst eens naar de informatiedag in Nijmegen gegaan. Na die dag wist ik zeker dat ik het
wilde. Dat had te maken met de betrokkenheid
van de artsen en de informatie die ik kreeg over
de geringe kans op ontstekingen. Na een half jaar
kon de eerste operatie plaatsvinden. Daarna ben
ik een week of vier thuisgebleven en toen op één
been weer gaan werken. Negen weken later was de
tweede operatie. Een week na de tweede operatie
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had ik de prothese al. Die mocht ik in het begin uitsluitend belasten tijdens de fysiotherapie.
Hoe was het om te revalideren?
Dat ging heel goed. Ik was gemotiveerd. Ik had wel
pijnklachten natuurlijk, en om wat minder pijn te
hebben en om verder te kunnen in het revalidatieproces slikte ik paracetamol. De operaties zijn mij
heel erg meegevallen. Vier maanden heeft de revalidatie in beslag genomen; twee keer per week een
aantal uren. Daarna ben ik zelf gaan oefenen. Op
advies van een vriendin die ook een klikprothese
heeft ben ik lange stukken gaan lopen met krukken. De krukken nam ik mee zodat ik erop kon
steunen en niet vanuit vermoeidheid zou gaan
waggelen, waardoor ik een slechte techniek zou
aanleren. Je loopt niet pijnvrij, het is gevoelig.
Compenseren ligt dan op de loer. Iedereen moet
dat natuurlijk op zijn eigen manier weer leren.
Ik ben niet snel tevreden, ik wil netjes lopen.
Hoe was het om te leren lopen?
Bijzonder. Je bent gewend dat je je been hard
naar voren moet zwaaien. Dat heb je natuurlijk
zoveel jaren gedaan. Je moet dingen afleren en
je romp gaan gebruiken. Ik heb zo lang in een
koker ‘gehangen’ en nu moest ik de stabiliteit
uit mijn romp- en bilspieren halen. Ik ben nog
steeds bezig om te trainen echt goed vanuit
mijn romp te lopen. En ja dat vraagt wel alertheid. Ik ben een echte sporter, dus trainen vind
ik leuk. Ik zwem, fiets en fitness een aantal
keren in de week.
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Is er geen enkele tegenvaller geweest?
Anderhalf jaar na de osseointegratie heb ik
wel even extra fysiotherapie in Rotterdam
gehad. Ik voelde een soort beperking in mijn
heup en mijn spieren onder bij het stoma
trokken wat. Dat was wel even een soort
beperking.
Hoe kwam je erbij om in Rotterdam
ervaringsdeskundige te worden?
Bij de jaarlijkse terugkomdag in Nijmegen sprak ik
mijn arts. Hij vertelde dat er in Rotterdam plannen
waren voor een osseointegratiecentrum. Ik heb
toen mijn revalidatiearts gebeld en mezelf aangemeld. Ik vind het erg leuk om als ervaringsdeskundige mee te werken. Ik beantwoord vragen en leg
zaken uit. Zo neem ik bijvoorbeeld de monddouche
en mijn badprothese mee. Uiteindelijk ben ik zo
toch een beetje in de gezondheidszorg terechtgekomen.
Ben je blij met je keuze?
Ik heb geen seconde spijt van mijn keuze gehad.
Pijn, een lekkend stoma en ontstekingen zijn aan

mij voorbijgegaan. De rompcompensatie is er nog
steeds iets en ik ben nog aan het trainen om dat
netter te krijgen. De verste afstand die ik nu zonder
krukken gelopen heb is 7 kilometer. Met mijn kokerprothese ging ik nooit wandelen, nu is het weer leuk
om te lopen. Ik kan de hele dag zonder beperking
lopen en kijk uit naar stedentrips. Daarbij is het zo
geweldig dat je de koker niet meer aan hoeft. Fietsen is weer een feestje, zitten is lekker. Mijn badprothese heb ik zelf aangeschaft. Zo fantastisch!
Douchen doe ik weer gewoon op twee benen. Naar
het zwembad of de zee in lopen met badprothese
is ook heerlijk. Alles voelt vrijer. Ik heb een leven
zonder krukken nu. Ik vind het echt geweldig!
CAROLINE VAN DEN KOMMER

‘Ik heb geen
seconde
spijt van
mijn keuze
gehad.’

