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Beenamputatie
Wat zijn de oorzaken van een beenamputatie?
Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk
lichaam, bijvoorbeeld een hele teen, voet, been, vinger, hand etc. of een deel ervan.
De belangrijkste oorzaken van amputaties zijn:
• vaatproblemen (in 68 % van de gevallen)
• diabetes (27 %)
• een ongeval (4 %)
• een tumor (1 %)
Vaatproblemen en diabetes
In meer dan 90% van de gevallen is een amputatie dus het gevolg van vaatlijden en
diabetes (suikerziekte). Door de verminderde doorbloeding genezen wondjes minder snel.
Daarnaast is bij diabetes het gevoel vaak verminderd, waardoor u minder snel voelt dat u
uw teen stoot, dat u een blaartje oploopt of erger nog dat u de huid stuk loopt. Met alle
gevolgen van dien.
Amputatie en ouderdom
Ongeveer 80% van de mensen die een beenamputatie hebben ondergaan is ouder dan 65
jaar. Dit hangt samen met de oorzaken van de amputatie. Vaatproblemen en suikerziekte
komen m.n. voor bij de ‘oudere’ mens.
Wanneer is een beenamputatie nodig?
Een beenamputatie is nodig als er sprake is van een dusdanige weefselschade, dat niet
amputeren ernstige gevolgen heeft voor het verdere leven (veelal levensbedreigend).
Een beenamputatie is een ernstige, onherroepelijke ingreep. Ook voor een chirurg is een
amputatie een moeilijke beslissing. Het is een ingreep die alleen wordt uitgevoerd als het
echt niet anders kan.
Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale
amputatieniveau is.
Pijnklachten na een beenamputatie
Na een amputatie kunt u met verschillende soorten pijn en/of sensaties te maken krijgen:
• Stomppijn
• Fantoompijn
• Fantoomgevoel
Stomp pijn
Stomp pijn is een hardnekkige pijn in het gebied van de amputatiestomp, die bij beweging
of weersverandering kan verergeren. Mogelijke oorzaken zijn:
• slechte doorbloeding in de stomp (ischemie)
• ontsteking van beenmerg (osteomyelitis)
• vorming van nieuw bot
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• infectie
• zenuwbeschadiging ter plaatse
• neuroom (= het einde van een zenuw, achtergebleven na de amputatie, welke blijft
groeien en een soort bloemkoolachtig kluwentje vormt, kan problematisch zijn, vooral als
het op een punt zit waar de koker op drukt)
• een slecht passende prothese
Als u last heeft van stomppijn zal het behandelteam, indien nodig ondersteund met
aanvullend onderzoek (bijv. röntgenfoto, scan of echo), de juiste oorzaak hiervoor
proberen te achterhalen.
Fantoompijn
Bij fantoompijn ondervindt u pijnsensaties in het deel van het been dat er niet meer is.
Er bestaat nog steeds geen sluitende verklaring voor fantoompijn. Mensen die veel last
hebben van fantoompijn, hebben vaak ook veel pijn gehad voor de operatie.
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Over OTNN
In een aantal gevallen wordt de fantoompijn vanzelf minder en verdwijnt uiteindelijk
geheel. Er zijn echter helaas ook mensen die er altijd last van blijven houden. Mocht u
last hebben van fantoompijn, dan kan de revalidatiearts medicijnen voorschrijven om te
bekijken of deze de pijn verminderen. Daarnaast kunt u met oefeningen bij de
fysiotherapeut proberen de pijn te beïnvloeden.
Fantoomgevoel
Bij fantoomgevoel voelt het alsof het deel van het been dat er niet meer is,
toch aanwezig is. Er is hierbij geen sprake van pijnsensaties.
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Het revalidatieprogramma
Revalideren na een beenamputatie kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden.
Klinische behandeling
Bij een klinische behandeling blijft u dag en nacht in een revalidatiecentrum. Dit kan
bijvoorbeeld (tijdelijk) nodig zijn als u thuis niet veilig kunt functioneren. Er bestaat
eventueel de mogelijkheid om de weekenden thuis door te brengen.
Onze openingstijden
Poliklinische behandeling (revalidatiedagbehandeling)
Als u met of zonder begeleiding van naasten veilig en verantwoord thuis kunt
functioneren, maar wel meerdere soorten therapieën nodig hebt, kunt u poliklinisch
behandeld worden. Dit houdt in dat u thuis bent en alleen voor therapie in aanmerking
komt. U hoeft dan niet te overnachten in een revalidatiecentrum.
Ook is het mogelijk dat u klinisch begint, vervolgens terug kunt keren naar de
thuissituatie en dan de therapie vervolgt in de revalidatiedagbehandeling.
De behandelend specialist of revalidatiearts onderzoekt uw lichamelijke situatie,
bespreekt met u wat u hoopt en wenst te bereiken en bepaalt vervolgens of u in
aanmerking komt voor een prothese. Als dit het geval is, wordt bekeken welke
behandelaars betrokken moeten worden bij uw revalidatieproces.
Aanmelding en eerste bezoek
Dit zijn in ieder geval een gipsverband meester, fysiotherapeut, een ergotherapeut,
een orthopedisch technicus en een verpleegkundige. Daarnaast kunnen er, afhankelijk
van uw persoonlijke hulpvragen, ook andere behandelaars betrokken worden: een
bewegingsagoog, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een activiteitenbegeleider
en/of een diëtist .
Start revalidatie
Als u wordt opgenomen in een revalidatiecentrum wordt meteen begonnen met de
revalidatie. Als u in de revalidatiedagbehandeling komt krijgt u bericht thuis wanneer
u kunt starten. De gemiddelde wachttijd hiervoor bedraagt 0-4 weken. In die tussentijd
kan de wondverzorging bijvoorbeeld worden gedaan door de thuiszorg en is de huisarts
uw aanspreekpunt.
Opstellen van een behandelplan
De eerste 2 tot 4 weken vormen de ´onderzoeksfase´ waarin alle betrokken behandelaars
op hun eigen vakgebied uw situatie en hulpvraag zo duidelijk mogelijk in kaart brengen.
Aan het einde van deze fase komt het ´team´ (behandelend specialist of revalidatiearts
samen met alle behandelaars) bij elkaar en stelt een behandelplan op. Daarin staan de
doelen omschreven van de afzonderlijke therapieën die u gaat volgen.
Elk behandelprogramma wordt individueel samengesteld om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij uw vragen en revalidatiedoelen. Ook voor de partners en andere
naastbetrokkenen is er begeleiding en voorlichting.
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Training zonder prothese
Aan het begin van de revalidatie heeft u nog geen prothese.
Er zijn dan echter voldoende doelstellingen waaraan gewerkt kan/moet worden.
Hierbij kunt u denken aan:
• wondverzorging (als de operatiewond nog niet genezen is)
• zwachtelen
• zo zelfstandig mogelijk leren functioneren zonder prothese (in de toekomst kunnen er
altijd periodes zijn dat u de prothese niet mag of kunt dragen!)
• zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik van de prothese zo optimaal mogelijk zijn
(denk aan spier versterken, soepel maken/houden van de gewrichten, verbeteren van de
conditie, de stomp leren wennen aan druk, enz.)
• lopen met een oefenprothese of een prothese van kunststof gips (als voorbereiding op
het lopen met een prothese)
• indien nodig de aanvraagprocedure in gang zetten voor de nodige aanpassingen in uw
huis of bijvoorbeeld hulpmiddelen
Bovenstaande doelstellingen liggen veelal op het vakgebied van de fysiotherapeut,
ergotherapeut en verpleegkundige. Daarnaast kunt u echter ook hulpvragen hebben bij
de maatschappelijk werker, psycholoog, activiteitenbegeleider, bewegingsagoog en/of de
diëtiste.
Prothese kiezen
De keuze voor een prothese (het protheserecept) wordt tijdens een apart overleg bepaald.
Naast uzelf en eventueel uw partner zijn daarbij aanwezig de arts, een fysiotherapeut en
een orthopedisch technicus. Bij deze keuze wordt rekening gehouden met uw wensen, de
bevindingen tijdens de revalidatieperiode dusver en de mogelijkheden die er zijn op het
gebied van de protheses.
Wanneer krijg ik de prothese?
Het maken van een prothese start op het moment dat de wond genezen is en de stomp
2-3 weken met zwachtelen stabiel blijft qua omvang. Vanaf het moment van aanmeten
duurt het meestal 2-3 weken voordat de prothese gepast kan worden en u start met
prothesetraining.
Training met prothese
Het belangrijkste in deze fase is het leren omgaan met de prothese om uiteindelijk zo
zelfstandig mogelijk met de prothese te kunnen functioneren.
Hierbij kunt u denken aan de volgende doelstellingen:
•het zelf leren aan- en uitdoen van uw prothese en het verzorgen van uw prothese, indien
nodig wordt de familie en/of partner geïnstrueerd
•het opbouwen van de draagduur van de prothese
•het leren controleren van uw stomp (op wondjes, drukplekken, etc.)
• leren staan en lopen met de prothese, naast individueel ook in de loopgroep
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• leren hoe u met een prothese de dagelijkse handelingen uit kunt voeren op het gebied
van persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, werk en hobby’s. Indien wenselijk
komt de ergotherapeut bij u thuis om handelingen in de thuissituatie te trainen.
Bovenstaande doelstellingen liggen ook hier veelal op het vakgebied van de
fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige. In deze fase van de revalidatie
kunnen ook nog hulpvragen liggen bij de maatschappelijk werker, psycholoog,
activiteitenbegeleider, bewegingsagoog en/of de diëtiste.
Hoe lang duurt de revalidatie?
De behandelduur is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere:
•
•
•
•

de wondgenezing
hoe snel u adviezen/instructies oppikt (leerbaarheid)
uw algemene conditie
uw doelstellingen

De gemiddelde behandelduur bedraagt:
• Bij een onderbeenamputatie: 5-8 maanden
• Bij een knie-exarticulatie: 5-8 maanden
• Bij een bovenbeenamputatie: 6-9 maanden
• Bij een heupexarticulatie: 8-10 maanden
Afronden van de revalidatie
Zodra de prothese goed past, wordt deze afgewerkt. Dat wil zeggen dat er een vorm aan
de prothese gegeven wordt die zoveel mogelijk lijkt op uw andere been. Na de afwerking
traint u nog een paar keer om te controleren of de prothese helemaal voldoet. De
revalidatie wordt afgerond als u weer optimaal functioneert in de thuissituatie, op het
werk of tijdens het uitvoeren van uw hobby.
In een eindgesprek zult u, samen met het hele behandelteam, de behandeldoelen
evalueren. Tijdens dit gesprek wordt een stopdatum bepaald en wordt een datum geprikt
voor een controleafspraak bij de revalidatiearts. Bovendien ontvangt u informatie over wat
u moet doen bij problemen met de prothese of als u wondjes oploopt aan de stomp.
Indien nodig kunt u aanvullende therapie krijgen bij behandelaars (in uw eigen
omgeving). Hiervoor wordt u dan gericht doorverwezen door het behandelteam.
Na de revalidatie
Nadat u gestopt bent met de revalidatie komt u nog een keer terug bij uw behandelend
arts voor een controle. Maar ook na deze controle kunt u voor vragen over de revalidatie
altijd terecht bij een revalidatiearts.
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