
Siliconen vingerprothesen hielpen Ria haar zelfvertrouwen terug te winnen 

Ria verloor de pink en ringvinger van haar dominante rechterhand toen ze de luchttoevoer van haar 

grasmaaimachine wilde controleren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. “Ik was heel even afgeleid, 

terwijl ik me zo bewust was van het mogelijke risico. Het was gebeurd voor ik er erg in had”, vertelt 

Ria. Robert van der Werff van ProReva maakte onlangs twee siliconen vingerprothesen voor haar. 

Hobby’s en werk 

Ria heeft een brede interesse, volgde meerdere studies en had diverse beroepen. Haar laatste baan 

als loopbaan-adviseur/coach kan ze mede door het ongeluk niet meer uitvoeren. Typen gaat 

bijvoorbeeld lastig als je gewend bent tien vingers te gebruiken. Als coach luister en praat je niet 

alleen, maar typ je heel wat verslagen. Bij het ongeluk zijn bovendien haar middelvinger en 

wijsvinger beschadigd. “Het UWV heeft me nu als functioneel éénarmig ingeschreven”, verzucht Ria, 

“gelukkig heb ik de leeftijd om binnenkort te stoppen. Vind zo maar eens een baan die bij mijn 

opleiding, ervaring en interesse past.” 

Stilzitten is niets voor Ria. Gelukkig heeft ze veel hobby’s. Ze hoopt met de prothesen weer te gaan 

zwemmen. Ook heeft ze een hoofd vol verhalen die ze in boekvorm wil uitbrengen. Een nieuwe 

hobby is het maken van miniaturen. “Ik ben nu bezig met een winkelpandje. Ik maak alles op heel 

kleine schaal na, van het meubilair tot de verlichting aan toe. Een heel precies werkje. Gelukkig kan ik 

de pincetgreep nog goed uitvoeren met mijn overgebleven vingers.” Dat ze meer laat vallen, schrijft 

ze lachend toe aan haar leeftijd. De bolgreep gaat wat minder goed. “Dat is heel lastig bij het openen 

van potjes en is ook niet handig voor een vierde liefhebberij, namelijk een drankje doen op het 

terras. Hier komt de functionaliteit van de vingerprothesen te pas. “Maar ik moet nog wel even 

oefenen met het oppakken van een glas!”, zegt Ria.  

Persoonlijke vrijheid terugwinnen 

Waar ze nog meer tegenaan loopt? “Nou, het wassen van je haren voelt vreemd als je vingers mist. 

Of even iets opschrijven. En het gebruik van een toetsenbord is een tijdrovende activiteit geworden.” 

Maar vooral het uiterlijk van haar hand beperkt haar in sociale situaties. “Mensen hebben van nature 

de neiging om te kijken naar dingen die afwijken. Ik was er erg mee bezig dat het ontbreken van mijn 

vingers andere mensen zou opvallen. Als ik moest betalen, zag ik de caissière met een schuin oog 

naar mijn hand kijken. Of op het terras bij het heffen van een glas. Daarom ging ik minder de deur uit 

dan voor het ongeluk. En dat is niets voor mij!” Ria is heel expressief, iemand die al haar hele leven 

met haar handen praat. Tijdens haar revalidatie viel het de therapeut op dat ze haar rechterhand 

hiervoor niet meer inzette en deze soms zelfs onder het tafelblad uit het zicht hield.  

De keuze voor de vingerprothesen was dus voornamelijk esthetisch en psychisch. “Het geeft me mijn 

zelfvertrouwen en persoonlijke vrijheid terug als ik de prothesen draag”, legt Ria uit. “In de 

supermarkt kan ik nu de deur van een koeling openen zonder het gevoel dat ik op mijn 

(ontbrekende) vingers wordt gekeken. Ik weet zeker dat het straks niemand meer opvalt dat de 

vingers nep zijn, zo knap zijn ze nagemaakt! Aan de binnenkant van mijn hand zie je door de plooien 

in de handpalm amper dat ik vingerprothesen draag. Aan de bovenkant valt het wat meer op. 

Vandaar dat ik nu ringen heb gekocht, die de overgang van hand naar prothese moeten afdekken. Op 

afstand, dus met gestrekte arm, zie ik maar een minimaal verschil en dat wil wat zeggen, want ik ben 

een Pietje Precies!”  



Siliconen vingerprothesen bij ProReva 

Robert van der Werff is bij ProReva verantwoordelijk voor het maken van de siliconen oplossingen. In 

zijn werkplaats maakt hij behalve praktische hulpmiddelen ook deze kunstwerkjes. De prothesen die 

hij maakt, zijn niet van echte vingers te onderscheiden. Hij legt uit hoe het aanmeten en maken van 

een siliconen prothese in zijn werk gaat. “Een half jaar na een amputatie is de huid rond het 

amputatiegebied voldoende tot rust gekomen en kan er een prothese worden aangemeten. Hiervoor 

zijn drie afspraken nodig. Tijdens de eerste afspraak wordt een heel gedetailleerde gipsafdruk 

gemaakt van de vingers aan de onaangedane hand. De tweede afspraak wordt altijd gemaakt in 

Zwolle, omdat we daar de middelen hebben om de juiste huidkleur te bepalen. De laatste afspraak is 

voor het afleveren. Dan kunnen er eventueel nog enkele kleine aanpassingen worden gedaan.” 

Details maken het verschil 

Vlekjes, aders, en huidplooien; alles wordt tot in de perfectie nagemaakt. “Ik had laatst een klant die 

wat beharing op zijn hand had. Ik stelde voor om ook wat haren op de prothese aan te brengen. Dat 

vond hij een goed idee. Hij keek raar op toen ik hem vroeg of ik dan een plukje haar af mocht 

knippen!”, lacht Robert. Die haartjes brengt hij één voor één aan met een pincetje.  

Ook de nagels op een vinger- of handprothese zijn maatwerk. Eerst wordt de juiste kleur bepaald op 

basis van een kleurstaal. De nagel wordt gemaakt van acryl. Als de nagel de juiste vorm, kleur en 

lengte heeft, moet deze uitharden in een soort hogedrukpan. Om de druk in de machine te verhogen, 

gebruikt Robert een fietspomp. “Klinkt simpel en dat is het ook. Maar het werkt perfect!” Een 

siliconen prothese wordt gedurende een dag “afgebakken” in een oven op verschillende 

temperaturen. 

Trots op het ambacht 

Het is een tijds- en arbeidsintensief proces, maar ook ontzettend dankbaar werk. “Ik ben serieus trots 

als ik een prothese kan afleveren!”, zegt Robert. Klanten zijn veelal verbaasd over het resultaat. Is de 

prothese eenmaal aangebracht, is het verschil vaak nauwelijks zichtbaar. Een prothese kan helpen 

om een beter zelfbeeld te krijgen en je zekerder te voelen. Maar naast de cosmetische kant heeft 

een prothese wel degelijk een functionele kant. Als er een vinger ontbreekt, biedt een prothese 

tegenwicht en steun aan de andere vingers. 

Meer weten over de mogelijkheden of vergoedingen? Neem contact op met ProReva in Zwolle en 

maak een vrijblijvende afspraak! Tel. 038 - 467 27 20 of e-mail: info.zwolle@proreva.nl 

 

https://proreva.nl/oplossingen/prothese/siliconen-oplossingen/
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