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Na een beenamputatie kunnen allerlei dagelijkse activiteiten (wassen en 

aankleden, huishouden, hobby’s, werk, etc.) lastiger uitvoerbaar zijn. 

Revalidatiebehandeling kan dan zinvol zijn. 

 

Bij welke problemen kan revalidatie zinvol zijn? 

 

Na een beenamputatie kunt u problemen ervaren zoals: 

- minder goed staan en lopen; 

- pijn in het geopereerde gebied en in het geamputeerde been  

 (fantoompijn); 

- onbekendheid met het gebruik van een prothesebeen; 

- niet meer hetzelfde kunnen als voor de amputatie; 

- moeite met de acceptatie en verwerking. 

 

Wat houdt revalidatie in? 

 

U leert zo goed mogelijk te functioneren met of zonder prothesebeen. U krijgt 

adviezen over hoe u bepaalde activiteiten nog kunt uitvoeren (zo nodig met hulp 

of aanpassingen) en hoe u uw energie het best kunt verdelen. U oefent dit onder 

begeleiding van het behandelteam. Afhankelijk van uw problemen kunnen de 

volgende behandelaars deel uitmaken van het team: een revalidatiearts, een 

fysiotherapeut, een ergotherapeut en, zo nodig, een maatschappelijk werker en 

een psycholoog. Voor de prothese wordt samengewerkt met een orthopedisch 

instrumentmaker. Na afloop van de revalidatieperiode blijft u onder controle van 

de revalidatiearts voor controle van uw prothese, voor advies over vervanging van 

de prothese en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor revalidatie? 

 

Via uw huisarts of specialist kunt u doorverwezen worden naar de revalidatiearts. 

Voor de aanmelding heeft u een verwijskaart en een brief van uw arts nodig met 

de reden van verwijzing. De revalidatiearts bekijkt dan in een eerste gesprek 



samen met u of een revalidatieperiode zinvol is en of dit poliklinisch of klinisch 

(opname) moet gebeuren. 

 

Meer weten? 

 

De beperkte informatie in de folder zal niet al uw vragen over de revalidatie na 

een beenamputatie beantwoord hebben. Uiteraard kunt u met al uw vragen 

terecht bij de revalidatiearts of bij ieder ander lid van het revalidatieteam. 
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