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1. INLEIDING

Met deze brochure willen we u wegwijs maken in het proces dat u zal 
ondergaan bij een amputatie.

Na de operatie begint het revalidatieproces, dat enkele maanden zal duren. U 
leert om weer zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven. U gaat 
leren om terug zelfstandig te lopen, met of zonder prothese en al dan niet 
met of zonder hulpmiddel.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure aarzel dan niet om deze te 
stellen aan het revalidatieteam.
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2. HET AMPUTATIENIVEAU

Een amputatie is een ernstige, onherroepelijke ingreep. Ook voor een chirurg 
is het heel moeilijk om het besluit tot amputatie te nemen. Het is een ingreep 
die alleen uitgevoerd wordt als het echt niet anders kan. De chirurg bekijkt 
zorgvuldig in overleg met de revalidatiearts wat het beste amputatieniveau 
is. De plaats van amputeren is namelijk bepalend voor het functioneren in 
de toekomst, met een prothese. In een voorbereidend gesprek bespreekt de 
chirurg en/of de revalidatiearts met u welke opties voor u mogelijk zijn.

Beenamputaties kunnen op zes niveaus uitgevoerd worden:
• de voet
• het onderbeen
• de knie
• het bovenbeen
• de heup
• het bekken
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2.1 Bovenbeenamputatie (transfemorale amputatie)
Amputatie vanaf de heup, hoe meer bot/lengte bewaard kan worden, hoe 
beter. Traplopen en buitenhuis lopen met een prothese is vaak mogelijk. 
Sommige mensen maken daarbij gebruik van een hulpmiddel (wandelstok of 
kruk). Stappen kost wel meer energie, uw mogelijkheden worden wel mede 
bepaald door uw algemene toestand.

2.2 Amputatie door de knie (knie-exarticulatie)
Dit is een amputatie door het kniegewricht. Het onderbeen wordt als het 
ware van het bovenbeen gescheiden. Op die manier bekomt men een lange 
amputatiestomp met goede mogelijkheden om een prothesekoker aan op te 
hangen.

2.3 Onderbeenamputatie (transtibiale amputatie)
Deze amputatie komt het meest voor. Het niveau van de amputatie wordt 
bepaald door het letsel en de conditie van uw been. Bij deze amputatie kunt 
u in principe deelnemen aan alle activiteiten van het dagelijks leven: stappen 
met een prothese zonder hulpmiddel of met hulpmiddel(wandelstok of kruk), 
traplopen en ook sporten (afhankelijk van de prothesevoet!).
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3. MOGELIJKE COMPLICATIES

Trombose
Trombose is een bloedstolsel in de bloedvaten. Om een trombose te 
voorkomen krijgt u een aantal weken een antistollingsmiddel (spuitjes die 
dagelijks onderhuids/subcutaan worden gegeven).

Decubitus
Decubitus is een beschadiging van de huid door verminderde weerstand en 
het niet goed kunnen bewegen in bed (bijv. aan de stuit, de hiel van het niet 
geopereerde been). Dit kan voorkomen worden door de hiel te laten zweven 
alsook door u zo vlug mogelijk postoperatief te mobiliseren onder begeleiding 
van de kinesist(e).

Dwangstand van de stomp
Het in een vaste stand gaan staan van heup- of kniegewricht door het 
inkorten van de spieren en het gewrichtskapsel. Hierdoor nemen de 
bewegingsmogelijkheden van het gewricht af. Voldoende pijnbestrijding en 
voldoende strekken kunnen dit risico verkleinen.

Risico op verkorting van de heup- en kniebuigers
Dit kan voorkomen worden door buiklig van zodra dit mogelijk is. In geval 
van een onderbeenamputatie geen kussens onder de knie leggen en gebruik 
maken van een strekplank in zit.

Fantoompijn
Fantoompijn is zenuwpijn in het afwezige lidmaat, dit betekent dat u pijn 
voelt in het gedeelte dat is geamputeerd. Soms kan het gevoel verdwijnen 
door bijvoorbeeld ’s morgens te bewegen met het geamputeerde lidmaat. 
Ook kan veel en normaal lopen met de prothese de pijn verzachten. Er 
bestaan medicijnen om fantoompijn te bestrijden of te verzachten.
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4. STOMPZORG

Stompinspectie
Het is aan te raden om na ieder prothesegebruik uw stomp in zijn geheel met 
een spiegeltje zorgvuldig te inspecteren op wondjes, schaafletsel, drukletsel, 
zwelling, verkleuring, roodheid en overdreven transpiratie.

Deze complicaties kunnen veroorzaakt worden door een minder goed 
passende prothesekoker of het verkeerd aantrekken van de prothese. 
Hierdoor kunnen ernstig wondproblemen ontstaan. Vaak moet de koker 
worden aangepast door de prothesist en kan het nodig zijn om de prothese 
en/of liner een paar dagen niet te dragen.

Plaatsen van roodheid die verdwijnen binnen de twintig minuten zijn niet 
verontrustend, tenzij u er pijnhuidbeschadiging (bijvoorbeeld ter hoogte van
littekens).

 

Hygiëne van stomp, liner en prothese
Het functioneren met een prothese wordt voor een groot deel bepaald door 
de belastbaarheid van uw amputatiestomp en het al dan niet aanwezig zijn 
van huidproblemen. Het is dus belangrijk complicaties zo veel mogelijk te 
voorkomen door een goede hygiëne van stomp(kous), liner en prothese.

Onder een goede stomphygiëne verstaan we het dagelijks wassen van de 
stomp met een pH-neutrale zeep. Gebruik hiervoor ’s morgens best koud 
water, omdat dit de stomp doet slinken en de huid hardt. ’s Avonds kunt u 
beter warm water gebruiken, omdat dit de poriën openzet. Spoel overvloedig 
na met water, zodat er geen zeepresten achterblijven en droog uw stomp 
stevig af met een ruwe handdoek om zowel de circulatie te bevorderen als 
de stomp te harden. Bij warm weer en tijdens de eerste weken van liner- en 
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prothesegebruik zweet u meer. Extra wassen is dan aan te raden.

Smeer zo weinig mogelijk zalfjes op uw stomp, tenzij deze werden 
voorgeschreven. En best na prothesegebruik (bijvoorbeeld lotion voor een 
heel droge huid). De huid scheert u best niet, aangezien hierdoor de kans op 
kleine geïnfecteerde wondjes toeneemt.

Draag schone stompkousen en zwachtels. De gebruikte stompkousen en 
zwachtels mogen gewassen worden in de wasmachine (40- 60°), zonder 
wasverzachter of bleekmiddel. Ze mogen niet in de droogkast gedroogd 
worden.

Na ieder gebruik reinigt u de liner onmiddellijk met warm water en 
eventueel met een pH-neutrale zeep. Spoel de liner na het wassen met zeep 
overvloedig met water, want achtergebleven zeepresten kunnen huidirritaties 
veroorzaken. Wrijf de liner verder droog met een stofvrije doek. Na het 
droogwrijven mag de liner direct terug aangetrokken worden. Als de liner niet 
meer gebruikt wordt, brengt u deze zo snel mogelijk in zijn normale positie 
met de buitenzijde naar buiten gericht en plaats u hem over een fles of de 
daarvoor voorziene staander/mousse. Nadien kunt u de compressiekous/ 
tubigrip terug over de stomp aanleggen.

Maak na elk prothesegebruik de koker schoon met een vochtige doek en zeep 
om onaangename geurtjes te vermijden. Droog de koker goed af.

Verminderen of voorkomen van zwelling
Iedere verandering in stompomvang kan ervoor zorgen dat uw prothese niet 
of minder goed past. Daarom adviseren wij u om consequent uw liner iedere 
dag te dragen en deze telkens op hetzelfde tijdstip van de dag aan te leggen.

Wanneer de prothese niet gedragen wordt, legt u uw stomp (in geval van een 
amputatie van een onderbeen) horizontaal op een stompplankje/stompsteun.

Als u de stomp laat afhangen, bijvoorbeeld van uw rolstoel- of bedrand, kan 
deze dikker worden door het uitzakken van vocht, wat het gebruik van een 
prothese kan belemmeren. De momenten waarop de liner wordt uitgelaten, 
draagt u een tubigrip /stompkous om de stomp.
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Stompharding
Bij prothesegebruik zal de stomp en de huid van de stomp op bepaalde 
plaatsen hogere belasting en druk moeten kunnen verdragen. Door 
stompharding wordt er geprobeerd uw stomp voor te bereiden op deze 
piekbelastingen. U speelt hierin een belangrijke rol door met de stomp te 
leren omgaan, deze aan te raken en met uw handen druk uit te oefenen.

Verder worden u ‘frottages’ (wrijftechniek met een ruwe handdoek) en 
weerstandsoefeningen aangeleerd. Bij een amputatie onder of doorheen 
het kniegewricht kunt u de stomp ook harden binnen de praktische 
balansoefeningen. Door het uitvoeren van eenvoudige staande activiteiten 
leert u uw gewicht verdelen over uw niet-geamputeerde been en stomp.

Voorkomen of bestrijden van spier- en/of peesverkortingen
Onder invloed van pijn en bij onvoldoende oefenen kan een ernstige spier- of 
peesverkorting ontstaan ter hoogte van het knie- en/of heupgewricht, met 
name die van de knie- en/of heupbuigers, waardoor later prothesegebruik 
onmogelijk of bemoeilijkt kan worden.

U kunt zo’n dwangstand voorkomen of tegengaan door houdingen 
die dergelijke verkortingen in de hand werken te vermijden, passieve 
oefentherapie, actieve oefentherapie en een goede positionering in bed en 
rolstoel.

5. REVALIDATIE

Tubigrip
Na een amputatie is “stompoedeem” een normaal verschijnsel. Oedeem is 
een ophoping van (te veel) vocht in weefsels. Ernstig oedeem beïnvloedt 
de genezing van de stomp nadelig. Door het aanwezige oedeem kan het 
aanmeten van een definitieve prothese langer op zich laten wachten.

Als er geen uitgesproken lekkage van de wonde meer is, wordt er overgestapt 
op een tubigrip (elastische stompkous). De tubigrip wordt steeds dubbel 
aangebracht tot iets boven de stomp, d.w.z. bij een bovenbeenamputatie tot 
in de lies, bij een onderbeenamputatie tot iets boven de knie.
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Liner
Zodra mogelijk (afhankelijk van het aanwezige verbandmateriaal) zal er 
gestart worden met het dragen van de liner. Een liner is een siliconen kous die 
in eerste instantie dient om een goede vorm van de stomp te bekomen en in 
een tweede fase kan gebruikt worden voor de ophanging van de prothese.

Het dragen van een liner wordt langzaam opgebouwd. Er wordt gestart met 
een linerschema. Nadien doet u de tubigrip terug aan. ‘s Nachts wordt er het 
eerste jaar steeds geslapen met een tubigrip.

Blaarvorming is het meest voorkomend huidprobleem dikwijls door de liner 
verkeerd aan te doen. Wanneer blaarvorming aanwezig is , mogen de liner en 
de prothese vaak tijdelijk niet gedragen worden.
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Passieve oefentherapie

Door een goede bedligging kunt u verkortingen van spier en/of pezen in het 
knie- en/of heupgewricht voorkomen of bestrijden. Als buiklig niet mogelijk 
is, wordt er gekozen voor ruglig. Deze oefening doet u minimaal twee keer 
per dag, telkens 30 minuten.

Voor een amputatie onder het kniegewricht:

Voor een amputatie doorheen of boven het kniegewricht:

Buiklig

Leg onder het einde van de stomp een klein kussentje of opgerolde 
handdoek; bij een onderbeenamputatie moet u dit net boven de knieschijf 
leggen. Houd beide benen tegen elkaar en houd beide heupen op de 
onderlaag (vloer, matras). Draai uw hoofd naar de niet geamputeerde zijde.
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Goed         Fout

Actieve oefentherapie

Om spierverkortingen te vermijden of te bestrijden moeten de verzwakte 
tegenwerkende spieren van de verkorte spieren getraind worden om deze 
disbalans te verhelpen.
Voor een amputatie onder het kniegewricht:
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Voor een amputatie doorheen of boven het kniegewricht:

Verdere kinesitherapie
• U leert opnieuw staan en uw evenwicht bewaren. Dit noemen we 

evenwichtstraining.
• U krijgt instructies over uw houding.
• U leert om te lopen zonder prothese, maar met een hulpmiddel (het 

looprekje
• of de krukken), van zodra dit mogelijk is.
• U doet oefeningen om het andere been sterker te maken en om de armen
• Conditietraining
• Valtraining
• Aanleren functioneel lopen met prothese
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Houding in de rolstoel
Zithouding is in principe een nadelige houding, omdat het spier- en/of 
peesverkortingen in knie- en of heupgewricht in de hand werkt. Regelmatig 
zit met stand afwisselen is daarom raadzaam. Bij een amputatie onder het 
kniegewricht wordt er gebruik gemaakt van een voldoende lange stompsteun 
of -plank in de rolstoel.

Bij het dragen van een prothese in de rolstoel wordt er geadviseerd om de 
prothese altijd te plaatsen op de voetsteunen van de rolstoel. Zo niet kunnen 
er zwelling en trekspanning ontstaan op de stomp door het gewicht van de 
prothese.

Te vermijden houdingen
Voor een amputatie onder het kniegewricht:
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Voor een amputatie doorheen of boven het kniegewricht:

ADL-training
Het is heel belangrijk om als revalidant zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
functioneren. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle activiteiten 
uit het dagelijkse leven (ADL) die voor u belangrijk zijn, en met uw 
beperkingen.

ADL zijn alle dingen die we op een dag doen en waar we niet altijd bij stil 
staan hoe we ze doen. Tijdens de ADL-training leert u hoe u bepaalde 
activiteiten op een aangepaste manier kan uitvoeren, al dan niet met een 
hulpmiddel en/of een prothese.

De voornaamste dagelijkse activiteiten zijn:

Wassen in bad of douche
Samen met de ergotherapeut kijkt u welke oplossing het beste is, om op een 
veilige en zelfstandige manier opnieuw gebruik te kunnen maken van een 
bad of douche. Voor deze activiteit kan een bepaald hulpmiddel geadviseerd 
worden: bijvoorbeeld een douchestoel, een badzit, -plank of -lift. Handgrepen 
worden sowieso aanbevolen.

Kleden
Voor het aan- en uitkleden geven we een aantal tips over hoe u bijvoorbeeld 
het beste een broek kan aantrekken in combinatie met de prothese. Zo is het 
makkelijker eerst de broek over de prothese te trekken en dan pas over uw 
andere been.

WC-bezoek
• Het gebruik van het toilet wordt vaak onderschat. Hoe kan ik op een 

veilige manier zelfstandig mijn transfer uitvoeren? Hoe reinig ik mezelf? 
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Op welke manier kan ik het beste mijn broek of rok terug optrekken?
• Vaak is een simpele handgreep of een toiletverhoger al voldoende om 

zelf naar het toilet te gaan. Als u niet in de toiletruimtegeraakt, is een 
toiletstoel een goed alternatief.

Huishoudelijke taken
Huishoudelijke taken omvatten onder meer strijken, wassen, koken, tafel 
dekken, tuinieren, schoonmaken ... Afhankelijk van uw interesse kunnen we 
een individuele training opstellen voor tal van huishoudelijke activiteiten.

6. PROBLEMEN DIE U THUIS KAN AANTREFFEN

• Onvoldoende ruimte om met de rolstoel te kunnen manoeuvreren. 
Eventuele verplaatsing van enkele meubelen of herschikken van de kamer 
kan hierbij helpen. Als u een ziekenhuisbed bij uw mutualiteit bestelt, 
plaatst u dit best op de benedenverdieping.

• Treden, trappen en drempels: een hellend vlak installeren voor het 
nemen van treden en drempels als dit mogelijk is. Voor het traplopen met 
prothese kan er eventueel een tweede trapleuning geplaatst worden.

• Badkamer: vaak is de douche of het bad niet meer toegankelijk. Er wordt 
geadviseerd om al zittend te douchen. Hiervoor bestaan er verschillende 
soorten zitjes. Ook is het belangrijk dat er een extra handgreep is zodat u 
zich kunt vasthouden.

• Toilet: vaak is het toilet een klein kamertje waar de rolstoel niet helemaal 
binnen kan. Eventueel kunnen er handgrepen geplaatst worden zodat u op 
een veilige manier de transfer kunt uitvoeren.

7. PROTHESE

Evaluatieprothese
Uw eerste prothese is een voorlopige prothese of evaluatieprothese. Ze heeft 
als doel u zo snel mogelijk te mobiliseren. De prothese wordt volledig vergoed 
door uw ziekenfonds. U draagt de evaluatieprothese gedurende uw hele 
revalidatie en ook nadien tot ongeveer zes maanden. U zult merken dat er 
regelmatig aanpassingen nodig zijn, omdat de vorm en omvang van uw stomp 
nog niet gestabiliseerd zijn.

Definitieve prothese
Eenmaal uw been niet meer van vorm en omvang verandert, wordt er gestart 
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met het voorzien van een definitieve prothese. Deze prothese bestaat uit 
andere materialen dan de voorlopige. Het is de bedoeling dat ze wordt 
aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

Uw prothese kan, afhankelijk van hoe actief u bent, vernieuwd worden om de 
drie, vier of vijf jaar. De liner en stompkousen worden jaarlijks hernieuwd.

Nazorg
Als u na het ontslag uit het ziekenhuis een probleem hebt met uw prothese, 
maakt u zo snel mogelijk een afspraak bij uw prothesist. U krijgt jaarlijks een 
schriftelijke uitnodiging voor het onderhoud van de prothese. Dit onderhoud 
is verplicht door het Riziv. Na het onderhoud geniet u telkens van een 
volledige waarborg.

8. ROLSTOELVOORZIENINGEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

Net zoals de prothesevoorziening is ook de rolstoelkeuze een belangrijkaspect 
in de revalidatie. De keuze van de rolstoel wordt bepaald door verschillende 
factoren.
De belangrijkste factor is het amputatieniveau, van daaruit kunnen we 
bepalen voor welk type rolstoel u in aanmerking komt.

Tijdens de revalidatie wordt er prioriteit gegeven aan het opnieuw leren 
stappen met de prothese en pas nadien zal er, indien nodig, overgegaan 
worden tot de mogelijke aanschaf van een rolstoel.

Andere factoren zoals algemene conditie, eventuele andere aandoeningen, 
woonomgeving en sociale doelen/activiteiten spelen ook een rol in de 
rolstoelkeuze.

Aanvraagprocedure
Het aanvragen van de rolstoel gebeurt op basis van een medisch 
voorschrift van uw arts. In onderling overleg met arts en therapeut zal de 
rolstoelverstrekker van uw keuze met u het aanvraagdossier opmaken.

Terugbetaling
Alle types van rolstoelen hebben een model/merk dat volledige terugbetaald 
wordt. Afhankelijk van de gekozen opties of configuratie kunt u echter een 
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supplement moeten betalen. De grootte van dit supplement wordt besproken 
bij het opmaken van de aanvraag.

De forfaitaire regel is een uitzondering op de terugbetalingsregeling van het 
ziekenfonds. Wanneer de patiënt volgens Riziv-normen in aanmerking komt 
voor een bepaald type rolstoel, maar waarvan hij zelf vindt dat deze niet 
voldoet, kan er een forfait aangevraagd worden.

De patiënt krijgt dan een forfaitaire terugbetaling van het hulpmiddel 
waarvoor hij in aanmerking komt, maar kan mits betaling van een persoonlijk 
aandeel met dit forfaitaire bedrag een andere type hulpmiddel aankopen.

9. PSYCHOLOGISCHE IMPACT

Met een amputatie zal er afstand gedaan worden van een deel van het 
lichaam en daarmee wordt het algemeen welzijn van het menselijk lichaam 
verstoord.
Een handicap is meer dan een lichamelijk probleem. Bij iedere handicap 
spelen verwerkingsproblemen en de noodzaak om aangepast gedrag aan te 
leren een belangrijke rol.

Vooral het definitieve karakter is moeilijk te accepteren. Pas achteraf wordt 
duidelijk dat een amputatie geen eindpunt van een behandeling is, maar een 
beginpunt op de weg terug naar de maatschappij.

Patiënten kunnen cognitief en emotioneel reageren op zulke gebeurtenissen 
indien ze vast lopen in hun proces kunnen ze contact opnemen met de 
psychologische dienst van het ziekenhuis voor begeleiding en ondersteuning.

10. SOCIALE VOORZIENINGEN

Als u met een amputatie geconfronteerd wordt, zijn er een aantal 
sociale voorzieningen waar u aanspraak op kunt maken. Over sommige 
voorzieningen hebt u misschien al gehoord, zoals de ‘blauwe parkeerkaart’.

De sociale voorzieningen die voor u van toepassing zijn, hebben met 
verschillende factoren te maken zoals leeftijd, inkomen, woonplaats, 
tewerkstellingsplaats of een verzekering die aansprakelijk gesteld kan worden.
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Een aantal van deze voorzieningen zal u misschien zelf al aangevraagd 
hebben. De sociale dienst van uw ziekenfonds kan u hiermee op weg helpen.

11. ONTSLAG EN NAZORG

Wanneer de bij opname gestelde revalidatiedoelen zijn bereikt (bijvoorbeeld 
lopen met krukken of lopen zonder hulpmiddel, ADL-zelfstandigheid of 
werkhervatting) of niet bereikbaar blijken, kunt u ontslagen worden uit het 
ziekenhuis.

Vaak is het aangewezen dat u nog gedurende een periode thuis kinesitherapie 
volgt. Bepaalde doelen zoals sportactiviteiten kunnen indien gewenst nog 
ambulant plaatsvinden.

Bij het ontslag krijgt u de nodige voorschriften mee voor bijvoorbeeld 
geneesmiddelen, kinesitherapie of thuisverpleging.

12. OPNIEUW BEHALEN VAN RIJVAARDIGHEID

Na uw amputatie wil u misschien opnieuw met de auto rijden. Omwille 
van de amputatie bent u dan verplicht om naar het CARA (Centrum voor 
Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing) te gaan. Volgens de wetgeving is 
een kandidaat verplicht om zich te laten testen bij een aandoening van het 
bewegingsstelsel (waaronder een amputatie hoort).

Het CARA bepaalt uw rijgeschiktheid met uw beperking door een gratis test. 
Deze test is nodig voor alle motorvoertuigen waar een rijbewijs voor vereist 
is. U krijgt een oogtest (standaard) en zult met een testwagen van het CARA 
een rit maken. Tijdens deze test wordt gekeken naar uw rijgeschiktheid, het is 
dus geen rijexamen.

Afhankelijk van uw beperking en uw vaardigheden kan het CARA u een aantal 
voorwaarden, beperkingen of aanpassingen voorstellen.

Nadien mag u zelf rijden en bent u verzekerd van zodra het rijbewijs is 
aangepast en eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het voertuig zijn 
gebeurd. De revalidatiearts kan u hierbij begeleiden (papieren in te vullen 
door kandidaat en arts).
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13. HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Artsen Dr. C. Daele
Dr. R. Busschots
Dr. L. Geukens

Hoofdverpleegkundige Marina Mouha
Kinesitherapeuten Mireille Debor

Els Fermont
Ergotherapeuten Rachelle Maesen

Nick Van Petegem
Logopedisten Nele Cielen

Brenda Jenné
Kristel Vanhelden

Psychologische verpleegkundige Petra Suchanek
Dienst patiëntenbegeleiding Jirka Hendrikx

Deirdre Piette

 Wij wensen u een spoedig herstel toe.

14. CONTACT

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Stel ze gerust aan uw behandelende arts of aan een verpleegkundige.

Dienst locomotorisch revalidatie E1
Tel. 012 39 71 76
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


