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Lopen met een prothes
zit er voor mij niet in
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in mijn eigen
rijschool
op mensen
met een
lichamelijke
beperking.’
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‘Ik richt me
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Len van Dort is 22 jaar. Op zijn twaalfde werd hij aangereden
door een vrachtauto. Niet lang daarna moest zijn been
geamputeerd worden. Len heeft jaren geworsteld om zijn
leven weer op de rit te krijgen.
Len, kun je iets vertellen over de reden van de
amputatie van je been?
In oktober 2005 werd ik aangereden door een
vrachtauto, die achteruit reed. Ik was 12 jaar, zat net
zes weken op de middelbare school. Wat ik me er
nog van herinner? Ik herinner me vooral de akelige
details die ik toen heb gezien en dat ik tevergeefs
wilde opstaan. Ook het moment dat mijn ouders op
de plek van het ongeluk kwamen, zie ik nog zo voor
me. In het ziekenhuis werd ik vier dagen in coma
gehouden. Toen ik wakker werd kon ik niet praten
vanwege een beademingsbuisje in mijn keel. Dat
moment staat me nog goed bij. Een benauwd
moment.

‘Ik zag als
twaalfjarige
jongen
handicaps
waar ik nog
nooit van
gehoord had.’
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Was je been geamputeerd toen je bijkwam?
Mijn been was in eerste instantie behouden, maar
na een week of zes is toch besloten over te gaan tot
amputatie onder de knie. Ik had enorm veel pijn en
was een aantal keer in levensgevaar geweest vanwege bloedingen. Mijn ouders zijn die zes weken
altijd in de buurt gebleven. Zij sliepen in het Ronald
McDonaldhuis, naast het ziekenhuis. Ze wilden in
de buurt zijn voor het geval het alsnog ‘fout’ zou
gaan. Mijn ouders hebben ontzettend veel voor mij
betekend in die tijd. Na mijn ziekenhuisperiode ben
ik poliklinisch gaan revalideren. Ik woonde thuis en
was vijf dagen in de week in het revalidatiecentrum.

Paspoort
Wie: Len van Dort.
Leeftijd: 22 jaar.
Hobby’s: basketbal,
autorijden.
Amputatie sinds:
oktober 2005.
Huidig werk:
rijinstructeur bij
Rijschool van Dort.
Woont met: ouders en
zus in Soest.

Hoe heb je je revalidatie ervaren?
Ik zag als twaalfjarige jongen handicaps waar ik nog
nooit van gehoord had. Op de jeugdafdeling maakte
ik contact met andere jongeren. Sommige knokten
hard, anderen hadden geen hoop meer op een
mooie toekomst en gaven de moed op. Een van mijn
vriendinnetjes daar is in die tijd ook overleden. Al
die gebeurtenissen hadden een enorme impact op
me. Ondertussen was ik natuurlijk bezig met mijn
eigen proces van weer leren lopen.
Lukte dat?
Mijn stomp is geen mooie stomp, hij zit vol littekens.
Ik kan op het uiteinde van mijn stomp steunen, maar
kan geen koker om mijn stomp verdragen. In juni
2006 werd er nogmaals geamputeerd, nu door de
knie, met het idee dat ik dan beter zou kunnen
lopen. Helaas heeft ook die operatie niets opgeleverd. Lopen met een prothese zit er voor mij niet in.
Je hebt nooit een prothese gedragen?
Jawel. Zes jaar lang hebben we geprobeerd om een
koker te laten maken die geen pijn deed. Maar dat is
niet gelukt. Door het littekenweefsel heb ik altijd
blaren en pijn. Het was zo’n enerverende tijd. Elke
keer weer dat proces van aanmeten, hoop krijgen
dat ik toch zou kunnen lopen en dan weer teleurgesteld worden als dat niet lukte, dat hakte er zo in bij
mij. Als een koker paste kon ik heel even alles weer.
Maar zodra ik wat dagen liep en blaren en pijn
kreeg, stortte mijn wereld in. Na zes jaar heb ik
ervoor gekozen om verder te gaan in een rolstoel en
met krukken. In huis loop ik op mijn knieën.
Heb je je school afgemaakt?
In 2009 heb ik mijn middelbare school afgerond. Ik
was na mijn ongeluk de coolste jongen van de klas.
Waarom weet ik niet. Misschien vanwege het feit dat
ik zo’n ernstig ongeluk
overleefd had. Toen ik van
school af ging ben ik in
een gat gevallen. Ik had
weinig vrienden over. Ik
werd eenzaam, had niemand waarop ik terug
kon vallen en die ik kon
vertrouwen. Daarna heb
ik nog geprobeerd de
HAVO te doen maar dat
lukte niet. Uiteindelijk
ben ik gestopt met
school en heb ik een
baantje gezocht. Werken in een winkel leek
me wel wat. Maar ook
dat lukte niet, omdat
ik te lang achter
elkaar moest staan en
lopen.
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Hoe was het voor je dat die dingen niet lukten?
Ik werd depressief, was eenzaam. Ik kreeg het idee
dat alles gedoemd was te mislukken, dat ik niks kon
afronden. Ik was doodmoe, sliep niet meer. In die
tijd kreeg ik veel steun van mijn ouders, maar verder
was er niemand om me heen. Ik startte een opleiding tot taxichauffeur, omdat ik ervaring wilde doen
met autorijden, toen al met het idee dat ik misschien
rijinstructeur wilde worden. Ik heb die opleiding
afgerond en daarna vier maanden gewerkt als taxichauffeur. Helaas moest ik na vier maanden stoppen
vanwege pijnklachten door de prothese. Opnieuw
was dat een klap in mijn gezicht. Ik kwam in een
enorm zwarte periode terecht en had gedachten
waar ik, als ik er nu op terug kijk, niet trots op ben.
Zag je de zin van het leven niet meer?
Nee, maar daar schaam ik me ook voor. Zeker naar
mijn ouders, die zo aan mijn kant stonden, me
steunden en er altijd voor me waren. Ik heb mezelf
vrij snel herpakt en ben fulltime gaan basketballen;
ik trainde in het nationale team. Dat basketballen
was iets dat ik goed kon, daarin kon ik mijn ‘ei’ wel
kwijt. Vervolgens ben ik gaan kijken naar een opleiding bij de Verkeersacademie. Die opleiding heb ik
afgerond op 16 december 2013.
Wat heerlijk moet dat geweest zijn!
Ja, er veranderde van alles. Mijn autorijschool was
een feit. Het was gelukt! Ik kocht een lesauto met

handgas, dubbele bediening en een linker gaspedaal.
In eerste instantie wilde ik het lesgeven combineren
met het basketbal op topniveau. In die tijd kwam ik in
contact met het aanpassingsbedrijf B&S-autoaanpassingen, dat ook rijlessen geeft aan mensen met een
beperking. Daar heb ik ervaring opgedaan en werk ik
nog steeds als freelancer. Ik richt me in mijn eigen
rijschool op mensen met een lichamelijke beperking.
Inmiddels basketbal ik wat minder, omdat ik gestopt
ben in het nationale team. Basketbal heeft mij veel
gebracht en ik wil er nog steeds veel verder in
komen.
Wat zijn jouw toekomstplannen?
Ik leef in het nu. Voor mij is het het belangrijkste om
nu op mezelf te gaan wonen met mijn vriendin. Ik
ben bezig met het behalen van mijn motorijbewijs
voor een motor met zijspan. Verder wil ik mijn vrachtwagenrijbewijs en busrijbewijs halen en natuurlijk
blijven basketballen.
Wat vind je het mooie aan je werk als rij-instructeur?
Wat voor mij belangrijk was na mijn ongeluk was me
kunnen verplaatsen van A naar B. Dan is autorijden
zo heerlijk! Je voelt je beperkingen niet en krijgt je
vrijheid helemaal terug. Dat gevoel van vrijheid
zonder beperkingen wil ik nu anderen laten ervaren.
In die zin heeft mijn leven een mooie wending genomen!
CAROLINE VAN DEN KOMMER
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‘Autorijden
is zo
heerlijk!
Je voelt je
beperkingen
niet.’

