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INTERVIEW !
‘Strijd voor wat 

je waard bent.’
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‘Revalideren en 
opkrabbelen is 

heel hard werken.’
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Hoe begint jouw verhaal?
‘Ik had al een tijdje last van mijn voet en kwam
daarmee bij een podoloog terecht. Deze dacht dat
het hielspoor was en ik ging uit van de deskundig-
heid van deze hulpverlener. Maar de pijn ging niet
weg en uiteindelijk belandde ik bij de huisarts. Hij
dacht eerst aan trombose, maar vond toch dat de
klachten meer weg hadden van de ziekte van Ray-
naud, een wintervoet. Ook dat nam ik natuurlijk
aan, maar ik vond het erg vreemd dat de pijn zo hef-
tig was.’

De pijn ging dus niet weg?
‘Nee, de pijn werd steeds heftiger. Ik ging opnieuw
naar de huisarts en wilde een doorverwijzing, maar
die kreeg ik niet. Na een dag of tien liep ik echt met
mijn hoofd tegen de muur van ellende. Ik kon niet
meer liggen, zat rechtop met mijn voet in een teiltje.
Zelfs het koudste water voelde aan mijn voet
kokendheet. Toen ben ik zelf maar naar de spoed-
eisende hulp gegaan. Ik was doodmoe en had nach-
ten niet geslapen. Ook daar werd ik niet serieus
genomen, ik moest het echt hebben van mijn vast-
houdendheid. Zo kwam ik op de vaatpoli terecht
waar mijn vaten bekeken werden.’ 

Wat kwam er uit dat onderzoek?
‘Er zat echt een trombose en binnen tien minuten
lag ik op de intensive care. Daar heb ik drie dagen
gelegen. Ik kreeg bloedverdunners om de prop los
te weken. Helaas was het tevergeefs. Na drie dagen
vertelde de vaatchirurg me dat hij moest ampute-
ren. Ik vroeg nog wat er zou gebeuren als ik mijn
been wilde behouden. Daar was hij heel resoluut in:
dan had ik nog ongeveer een week te leven. Het
was duidelijk: de amputatie kon niet voorkomen
worden. Het gekke is dat ik me kan herinneren dat
ik steeds maar zei: “Wat zonde van mijn tatoeage.”
Achteraf best bijzonder dat ik nou net daarover
sprak.’ 

De huisarts had dus een grote fout gemaakt.
‘Ja, hij kwam nog wel op bezoek op de IC, huilend.
Pas later drong het echt tot me door dat door zijn
fout mijn leven ontzettend veranderd is. Na de
amputatie bleef ik nog drie weken in het zieken-
huis; ik wachtte op een plaatsje in het revalidatie-
centrum. Daar ben ik vier maanden geweest. Met
prothese ging ik de deur uit. Het enige nadeel was
dat ik tijdens die revalidatie en daarna enorm aan-
kwam doordat ik niet meer werkte. Mijn gewicht

steeg van 80 kilo naar 113 kilo. Natuurlijk wilde ik
dat gewicht er weer af, maar dat lukte niet. Lopen
met de prothese lukte ook niet echt. Mijn stomp
werd gedurende de dag steeds dunner. Ik versleet 
in vier jaar tijd zo’n dertig protheses, alle systemen
heb ik getest, tot ik me realiseerde dat dat een
doodlopende weg was. Net op dat moment hoorde
ik over osseointegratie.’ 

Je meldde je aan voor osseointegratie?
‘Ja, tijdens de screening hoorde ik dat er nog ander-
half jaar wachttijd was voor de operatie, dat was
even een tegenvaller. Maar ik ging ervoor! In eerste
instantie was me niet duidelijk dat mijn gewicht
moest dalen. Het moest beneden de 90 kilo zijn 
om voor de operatie in aanmerking te komen. Maar
goed, ik had anderhalf jaar de tijd om af te vallen.
Als ik dat deed, mocht ik op de wachtlijst blijven
staan. Ik maakte een afspraak met een obesitas-
kliniek. Binnen vier maanden kreeg ik een gastric
bypass. Ik ben inmiddels 63,5 kilo kwijt. Ik heb veel
voor de osseointegratie over gehad.’ 

Je bent inmiddels geopereerd, hoe is dat verlopen?
‘Net na de operatie dacht ik: wat een pijn en wat een
hel. Ik vond de pijn nog erger dan na de amputatie
zelf. Dat had ook te maken met het feit dat mijn
scheenbeen gebroken is tijdens het aanbrengen van
de pin in het bot. Ik ging aan de morfine en vocht
door. In eerste instantie moest ik vanwege de breuk
zes tot acht weken rusten. De eerste vier weken
revalideerde ik bij het Radboudumc in Nijmegen
zelf. Na die vier weken revalideerde ik bij Sophia
Revalidatie in Den Haag verder.’

Hoe was het om voor het eerst weer te staan op je
been?
‘De eerste keer, dat was echt vreselijk. Met elkaar
besloten we dat ik nog meer rust moest nemen om
het bot te laten helen. Na vier weken rust was de
pijn weg. Nu ben ik drie weken aan het revalideren
en ik loop met maar één kruk. Sinds een week heb ik
een beetje het gevoel dat het eindelijk goed gaat
komen.’

Je hebt er veel voor over gehad.
‘De mensen waarmee ik revalideerde waren stuk
voor stuk jaloers. Ik heb hen wel uitgelegd dat het je
niet komt aanwaaien, voor osseointegratie moet je
echt iets over hebben. Iedereen is vol bewondering
over de natuurlijke manier waarop ik kan lopen. Ik
kan nu ook veel langer lopen voordat ik pijn krijg. Ik
ben er bijna, maar ik heb het niet cadeau gekregen.’ 

Had je tijdens het osseointegratietraject iets aan
lotgenotencontact?
‘Ja, via Facebook, daar had ik echt wat aan. Met
enkele mensen heb ik nog steeds heel goed contact.

In dit nummer een interview met Karin Oud. Haar onderbeen

moest in 2013 geamputeerd worden vanwege trombose die niet

tijdig door de huisarts herkend werd. 
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Sinds een jaar of drie ben ik lid van KMK,
dat wilde ik graag om meer mensen met
een amputatie te leren kennen.’  

Wat is jouw advies aan mensen die het
moeilijk hebben vanwege een amputa-
tie?
‘Ik wil mensen zeggen: strijd voor wat je
waard bent. Je kunt echt nog veel, maar
je moet wel van je af kunnen bijten.
Vroeger, voor de amputatie was ik een
“gever” in plaats van een “nemer”. Ik
was altijd voor iedereen bezig.’ 

Kon of kun jij je amputatie accepteren?
‘De eerste tijd schaamde ik me voor de
buitenwereld. Iedereen keek naar me
en ik vroeg me steeds maar af wat men-
sen dachten. Ik heb hard gewerkt om
daar maling aan te krijgen. Waar ik heel
erg mee zit is dat de amputatie geba-
seerd is op een fout van de huisarts. 
Ik stond midden in het leven en zo’n
stomme diagnosefout heeft dat leven
zo veranderd. De rechtszaak heb ik
gewonnen, maar ik heb mijn been er
niet voor teruggekregen. Een psychia-
ter heeft me geholpen met het verwer-
kingsproces, omdat ik ten eerste
moest leren accepteren dat ik een
been moest missen en ten tweede 
dat het niet nodig was geweest. Deze
psychiater maakt mij mondig. Ik ben
echt gaan leren vechten tegen de zorg
en de hulpverlening.’ 

Zijn er naast de psychiater anderen
die je geholpen hebben rondom de
amputatie?
‘Zeker, ik ben mijn man, zoon en zus
erg dankbaar voor alle hulp en steun. Maar ook ben
ik de psychiater en de medewerkers van Sophia en
mijn instrumentmaker heel erg dankbaar. Zonder
hen had ik het nooit gered.’ 

Wat zijn dingen waar je nu blij van wordt?
‘Ik heb laatst van mijn instrumentmaker bij Livit
zo’n mooie cover gekregen, ik moest daar echt een
traantje bij wegpinken. Het is een cover met een
print van een hart met vleugels met daarbij een
tekst en een knalrode rits. Ik vind die rits nog mooi
ook. De schaamte ben ik voorbij. Ik loop nu al drie
maanden met een onafgewerkte prothese, maar 
het maakt me niet meer uit, ik zie het niet meer.’ 

Hoe zie jij je toekomst?
‘Ik werkte voor de amputatie in een hobbywinkel.
Het eerste jaar tijdens mijn revalidatie heb ik gepro- CAROLINE VAN DEN KOMMER
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beerd weer te gaan werken. Dat was best zwaar,
maar ik wilde persé blijven werken. Uiteindelijk
kwam ik met allerlei overbelastingsklachten bij het
UWV terecht. De arts keurde me 100% af. Maar zo’n
leven wilde ik niet. ’s Maandags werd ik afgekeurd
en vrijdags was ik alweer vrijwilligerswerk aan het
doen voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Ik wil echt wel weer terug naar die gehandi-
captenzorg.’ 

En wat is je droom?
‘Ik wil echt ooit nog een baan vinden. Ik wil terug 
de maatschappij in. Wat dat betreft hou ik ook mijn
doorzettingsvermogen vast. En ik heb er nog een! 
Ik was echt een fanatieke line-danser. Ik wil wel met
deze prothese weer gaan dansen. En ik zal ook weer
dansen!’

‘De rechtszaak

heb ik gewonnen,

maar ik heb mijn

been er niet voor

teruggekregen.’
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