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  Voorwoord 
   

Deze brochure bevat informatie voor personen die een prothese dragen. De inhoud is algemeen van aard, 
maar schept toch enige duidelijkheid zowel voor medici en paramedici als voor patiënten en hun familie. 
Na een korte voorstelling van de loopschool, proberen we de behandeling op constructieve wijze te 
verduidelijken. 

Daarna bespreken we de psychologische benadering van de geamputeerde. En tot slot wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten prothesen.

Aanvullend vindt u een aantal interessante links en een verklarende woordenlijst, te herkennen in de tekst 
met een * gemarkeerde vaktermen. 

Hopelijk kunnen wij u hiermee van dienst zijn.
V!GO Prothese-team

  de Loopschool 

De loopschool is een afdeling van VIGO.

VIGO is ontstaan uit een fusie van 5 bedrijven, waaronder CTO dat zelf werd opgericht in 1956 te Gent door 
Dr. J. Vanhouteghem als kleine, orthopedische werkplaats. Een aantal jaren later verhuisde het bedrijf naar de 
Maaltebruggestraat in Gent waar het evolueerde tot wat VIGO op de dag van vandaag is te Wetteren. 

Met tal van personeelsleden en gespecialiseerde technici, paralelle bedrijven en filialen van onder andere 
UZ Gent en Leuven is VIGO het grootste in zijn vakgebied. 

De voornaamste taak van VIGO bestaat uit het 
verstrekken van orthopedisch apparatuur (prothesen, 
orthesen, bandages, ...), het verzorgen van zowel 
loopschool training als seminaries en het ter 
beschikking stellen van revalidatiemateriaal 
(rolstoelen, loophulpen, ...) 

Op 1 januari 1979 is de loopschool ontstaan vanuit 
de idee dat een goede rehabilitatie van amputaties 
en andere fysisch gehandicapten alleen tot stand kan 
komen door een goed geplande en uitgestippelde 
multidisciplinaire* samenwerking. Dit team bestaat 
uit de behandelende arts, de kinesitherapeut, de 
verpleegkundige en de orthopedisch technicus, eventueel bijgestaan door andere (para)medici.



De bedoeling is een eerste schakel te vormen in de ketting van de algemene rehabilitatie van de patiënt. 
Er wordt getracht de patiënt(e) en zijn/haar familie zo goed mogelijk in te lichten, voor te bereiden en te 
begeleiden. Op een zo kort mogelijke tijd wordt een technisch verantwoord apparaat vervaardigd en leert 
men de patiënt hiermee functioneel om te gaan.

De duur van de prothesetraining (revalidatie/loopinitiatie) verschilt van patiënt tot patiënt. Sommigen 
kunnen er reeds na een week goed mee overweg maar anderen hebben soms vier tot vijf weken nodig. 
Meestal zijn dit iets oudere personen, waarvan de algemene conditie niet meer zo optimaal is en de 
behandeling dan ook langer duurt. 

De meeste mensen komen op zelfstandige basis, ambulant, naar de loopschool. Sommigen verblijven 
in het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent (nieuwe gebouwen) en worden elke morgen opgehaald met 
een pendeldienst.

Het team van de loopschool bestaat heden ten dage uit een dokter in de Fysische Geneeskunde en 
Revalidatie, een aantal kinesitherapeuten, een verpleegkundige en enkele orthopedische technici. 
Deze unieke samen- en wisselwerking tussen de orthopedische werkplaats en de loopschool was uniek in 
Vlaanderen en kent nu meer en meer een uitbreiding. Gezien beiden zich in hetzelfde gebouw bevinden, kan 
het team op adequate wijze tot de beste individuele oplossing komen.

Het verlies van een been of een deel van een been is een ingrijpende gebeurtenis, waarmee de geamputeerde 
lichamelijk en geestelijk in het reine moet zien te komen.
Dit vergt moed, geduld en volharding van de geamputeerde én van zijn omgeving. Daarom is hulp van derden, 
vooral in de eerste periode na de amputatie, noodzakelijk.

Het is zeer belangrijk dat het reëducatieproces gebeurt in nauwe samenwerking tussen technische, 
paramedische en medische disciplines, in een aangename, gezonde sfeer, waar er tijd en ruimte 
bestaat voor een gezellige babbel, een lach en een traan!
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  de Behandeling 
   

 a/  Pre-operatief management 
  
  Het pre-operatieve management zal afhankelijk zijn van de oorzakelijke factor van de amputatie. 
  In de meeste gevallen bevindt zich tussen het moment van de beslissing om te amputeren en de
  daadwerkelijke ingreep een periode van één of enkele dagen. Na een ongeval moet de amputatie
  meestal direct worden uitgevoerd om het leven van de patiënt te redden. 
  Bij zulke, directe amputatie wordt vaak alleen het deel van het been dat niet meer te redden valt,
  weggenomen en vindt in een later stadium een correctie van de amputatiestomp plaats.
  Een coöperatie tussen de behandelende arts, de orthopedisch technicus en de paramedische 
  medewerkers zorgt voor het beste pre-operatieve management.

  De volgende planning kan worden opgemaakt:
  1.  evaluatie van het houdings- en bewegingsapparaat,
  2.  verstrekken van de juiste informatie betreffende 
   de prothese, de postoperatieve revalidatie en de 
   functionele verwachtingen.

  De vraag blijft of het zinvol is de patiënt pre-operatief 
  te confronteren met een prothese. Het is onze ervaring 
  dat men moet trachten op elke vraag een zo correct 
  mogelijk antwoord te geven.

 b/  Postoperatief behandeling 
  
  De postoperatieve behandeling van de patiënt is gericht op een adequate wondbehandeling van
  de stomp, pijnbestrijding, het optimaliseren van de conditie van het houdings- en bewegings-
  apparaat, ADL*-training en het in goede banen leiden van de onvermijdelijke psychosociale 
  problematiek (herkennen van en anticiperen op de verschillende fasen van het rouwproces). 
  Het is van groot belang een functionele stomp te bekomen, waarvan de vorm en de houding 
  mede bepaald worden door de postoperatieve behandeling. 
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De postoperatieve behandeling kan in een aantal karakteristieke fases worden onderverdeeld:

  •   FASE 1: Direct postoperatieve fase 

  •   FASE 2 : Het protheserijp maken van de stomp én de eerste prothesevoorziening 

  •   FASE 3 : Prothesegebruik en –training 
 

FASE 1  Direct postoperatieve fase 

  Na de amputatie moet men de gelegenheid krijgen alles even op een rijtje te zetten. Om het 
  genezingsproces in goede banen te leiden én ter preventie van de pijn, wordt de direct post-
  operatieve fase in de eerste plaats gekenmerkt door het nemen en/of het geven van rust. 

  In deze fase is het belangrijk ervoor te zorgen dat men correct gepositioneerd is. In geval van 
  een bovenbeenstomp moet men opletten voor contracturen* van de spieren die de heup buigen 
  en van de spieren die de heup abduceren*. Bij een onderbeenstomp zijn het de kniebuigers die 
  kunnen verkorten. 
  Het is daarom aan te raden nooit een kussen onder of tussen de dijen (in geval van een 
  bovenbeenamputatie of knieën) of onder de knie (in geval van een onderbeenamputatie ) 
  te plaatsen. Probeer daarom regelmatig van houding te wisselen. Ook buiklig gedurende 2x een 
  half uur per dag is aangeraden.
  
  De basis voor een goede stompverzorging wordt gelegd gedurende fase 1, die zich hoofdzakelijk 
  in het ziekenhuis afspeelt.

  In principe kan er met fase 2 gestart worden zodra de wonde mooi genezen is. In de praktijk is 
  het echter niet steeds zo dat fase 2 onmiddellijk volgt op fase 1. Daarom moet er in de eerste 
  fase voldoende aandacht besteed worden aan een correcte voorlichting, om reeds op zelfstandige
  basis met de gepaste stompverzorging te kunnen beginnen.

FASE 2 Het protheserijp maken van de stomp én de eerste prothesevoorziening

  Tijdens deze fase wordt men geconfronteerd met een prothese. Eerst wordt er gebruik gemaakt van  
  een evaluatie prothese. Als de atrofie van de stomp gestabiliseerd is, wordt deze na drie tot zes   
  maanden op haar beurt vervangen door een definitieve prothese.  

  De uiteindelijke vorm van de stomp is voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte amputatie-
  techniek. Om een goede, functionele vorm te bereiken is er ook een correcte oedeemcontrole
  noodzakelijk. Hierbij streeft men steeds naar een conische stompvorm. Als er gekozen wordt om 
  te zwachtelen, is het van groot belang deze zwachteling zeer precies toe te passen. 

  De amputatiestomp vraagt een bijzondere verzorging. Bij de bovenbeenprothese ligt het 
  belastingspunt, de zitbeensknobbel*, in de horizontale bilnaad. Dit is voor bacteriën een 
  gunstig klimaat. Het is vochtig en warm, zodat we meer huidproblemen kunnen verwachten 
  dan bij de onderbeenprothese. 
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De stomp wordt gehard door voldoende aandacht te besteden aan:

  • koude wassingen, wisselbaden,
  • tapoteren* van de stomp,
  • littekenbehandelingen door middel van fricties* en massage,
  • stomp inwrijven met een handdoek.

 
Stappen met oefenprothese In deze fase wordt gestart met de daadwerkelijke gangrevalidatie 
(staan en lopen) op twee benen. Zo krijgt men een goede indruk van de te verwachten loopmogelijkheden 
van de patiënt. 
Door middel van evenwichtsoefeningen wordt er getracht het evenwichts- en het proprioceptiegevoel* van 
het gezonde been en van de stomp te stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan transfer-oefeningen, aan 
mobilisaties van het houdings- en bewegingsapparaat en specifiek aan het onderhoud van de functionele 
armkracht (krukkenmarche). 

Wondverzorging Beter voorkomen dan genezen!

  Preventie

  • goede hygiëne (verantwoordelijkheid van de gebruiker) 
   + silicone liner: alle dagen uitwassen met neutrale zeep
   + dagelijks verversen van stompkousen
   + prothese-koker regelmatig proper maken (ingeval van een bovenbeenprothesekoker 
      uitkuisen met zuurstofwater of Ether)
  • juist aandoen van de prothese
  • correcte fitting (verantwoordelijkheid van de orthopedisch technieker) 
  • goede oedeemcontrole: dragen van rekverband wanneer men de prothese niet draagt
  • rekening houden met medicatie (bijv. vochtafdrijvende geneesmiddelen)

  Verzorging

  • regelmatige controle van de stomp (telkens na het dragen van de prothese) 
  • rekening houden met het type prothese voor het aanbrengen van het type verband: 
   + duoderm extra dun in geval van het gebruik van de silicone liner
   + gefixeerd, steriel gaasje in geval van een conventionele prothese
  • vochtige wonde regelmatig laten luchten
  • huidenten gerust laten
  • zuivere wonde: eosine op H2O (uitdrogen van de wonde)
  • niet-zuivere wonde: flammigel of flammazine en afdekken met een steriel gaas
  • littekennaad beschermen tegen wrijvingen en tractie, bijv. ingeval van licht gapende 
   wonde, door gebruik te maken van steristrips en/of hypafix
  • hypersensibele* plaatsen bedekken met zeer dunne, bedekkende film, bijv. duoderm 
   extra dun, upsite
  • opletten met perkament-achtige huid, bijv. na veelvuldig gebruik van cortisone
  • blaasjes: doorprikken en steriel afdekken
  • rust: prothese uitlaten om wonde goed te laten genezen
  • korstvorming: ingeval van korstvorming deze zoveel mogelijk verwijderen om ingroeien 
   van de korst te vermijden of de prothesekoker aanpassen
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  Stomphygiëne

  • stomp dagelijks wassen met neutrale zeep
  • afdrogen met ruwe handdoek (stimulatie van circulatie)
  • droge, schilferige huid inwrijven met vettige crème of olie (amandelolie) 
  • ijsfricties (max. 2 à 3 min./dag) 
 
  Bij het ontstaan van wonden, blaarvorming of uitgesproken roodheid, dient de prothese steeds
  technisch nagezien te worden. Een regelmatige technische bijstand en controle blijven noodzakelijk.

FASE 3 Prothesetraining en -gebruik
  
  In samenspraak met de behandelende arts, de kinesitherapeut en de orthopedisch technicus, 
  wordt er volgens de individuele situatie van de patiënt de juiste prothesekeuze gemaakt.

  De prothese 
  Een prothese wordt gemaakt in een orthopedisch atelier, verbonden aan een revalidatiecentrum 
  en/of een ziekenhuis. 
  Als het type prothese gekozen is, wordt begonnen met het maatnemen van de stomp. 
  Dit gebeurt meestal door een gipsafdruk te nemen. Deze dient als basis voor de prothesevorm.
  Wanneer de stompkoker gereed is, begint men met het opbouwen van de prothese. 

  De positie van de koker t.o.v. de rest van de prothese is van groot belang voor een goed 
  looppatroon. Dit wordt de “uitlijning” genoemd. Het komt vaak voor dat een en ander moet 
  worden bijgesteld. Wanneer de prothese eenmaal functioneel voldoet gaat men over tot 
  esthetische afwerking van de prothese. 

  Hierbij wordt er telkens zoveel mogelijk rekening gehouden met: 

  • leeftijd, beroep en geslacht
  • doelstellingen van het gebruik
  • plaats van de amputatie
  • lengte, vorm en stompbelastbaarheid
  • toestand van de huid, weke delen en van het proximale gewricht
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  Functionele revalidatie 
  In deze gewenningsperiode is het van uiterst belang geen principefouten toe te laten, daar 
  een fout in het nieuwe gangpatroon zeer snel geautomatiseerd wordt en later moeilijk weg 
  te werken is.
 
  Een progressie wordt gelegd in het gebruik van de verschillende loophulpmiddelen: van het gaan 
  tussen de evenwijdige baren, over het gebruik van een looprekje, naar het gaan met één elleboog-
  kruk en een leuning, om tenslotte te gaan met twee elleboogkrukken, één elleboogkruk, de steun 
  van één hand en uiteindelijk het gaan zonder loophulpmiddelen.
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  Psychologische benadering van de patiënt 
   

Een amputatie is een chirurgische ingreep met verminkend gevolg en dus een schokkende ervaring voor 
elke patiënt. Een handicap is immers meer dan een lichamelijk probleem. Bij iedere handicap spelen 
verwerkingsproblemen eeen belangrijke rol. 
Meestal is het definitieve karakter moeilijk te accepteren. Pas achteraf wordt duidelijk dat een amputatie 
geen eindpunt van een behandeling is, maar een beginpunt op weg terug naar de maatschappij.
Een operatie na een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden is minder traumatisch dan een operatie 
in een acute situatie, waarbij overleg met de patiënt niet mogelijk is.

Het verwerkingsproces

Verliesverwerking is eigenlijk een ander woord voor rouw. Een rouwproces wordt beschreven volgens 
zogenaamde fasenmodellen, waarbij het lijkt of bepaalde reacties in een bepaalde volgorde voorkomen.

Deze kunnen in principe onderverdeeld worden in drie verschillende fasen:
  1/ gelatenheid en ontkenning als bescherming tegen het shock-effect en progressief realiseren 
       van het verlies
  2/ oppositie en depressie door twijfel aan zichzelf en de mogelijkheden en zin van het bestaan
  3/ acceptatie het vinden van een evenwicht tussen de beperkingen en de mogelijkheden

Elke patiënt zal deze verschillende fasen doorlopen. Sommigen aanvaarden dikwijls heel snel, terwijl 
andere heel moeizaam evolueren. In de praktijk is het van belang eerst en vooral deze verschillende 
fasen te ontdekken en anderzijds in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden en begrip 
te tonen.

Tot slot

Gewoonlijk komt na de euforie van de 
eerste stappen de morele terugslag,
daar het gaan met een prothese meestal 
als gemakkelijk beschouwd werd. 
Het is de taak van het therapeutisch team 
om de patiënt hierover heen te helpen. 
Het is vooral de kinesitherapeut, met 
wie de patiënt dagelijks vele uren werkt 
en praat, die hier een grote 
verantwoordelijkheid draagt.
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  Prothesen 
   

 a/  Beenprothesen 
  
  Onderverdeling 
  Men maakt een onderscheid tussen een evaluatie-prothese (wordt gedragen tijdens de eerste drie
  maanden) en een definitieve prothese.
  
  Soorten
  • Voetprothesen
   In geval van een partiële amputatie van de voet kan er geopteerd worden voor 
   een esthetische prothese, bv. een silicone voorvoetprothese. 
   Dergelijke prothesen vergroten de steunbasis van de aangetaste 
   zijde, waardoor het evenwicht gedeeltelijk hersteld wordt, maar ze 
   hebben eerder een beperkt functionele waarde. 
   Het gebruik van orthopedische schoenen kan hier een oplossing 
   bieden. Een volledige amputatie van de voet impliceert het 
   aanmeten van een functionele prothese, opgebouwd uit een 
   prothesekoker en een prothesevoet. De opbouw van de prothese is 
   afhankelijk van de mate waarin gesteund kan worden.

  • Onderbeenprothese
   De opbouw van een prothetische voorziening in geval van een onderbeen-amputatie 
   is op zijn beurt afhankelijk van de mate waarin gesteund kan worden. In normale 
   omstandigheden wordt er gebruik gemaakt van het driepuntsprincipe, waar de patiënt 
   steun neemt ter hoogte van de quadricepspees, mediaal* en lateraal* van het scheenbeen 
   en ter hoogte van de kuit.
   Rekening houdend met de fysiologische mogelijkheden van de (toekomstige) prothesedrager
   moet/kan hierbij een uitbreiding voorzien worden om de steunname te verdelen. 
   Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een dijmanchette en/of een tubersteun.

   Vandaag de dag worden tot 90% van alle onderbeenprothesen aangemeten in combinatie met 
   een silicone liner. Het gebruik van een silicone liner verbetert de suspensie, de ophanging van 
   de stomp in de prothese. De liner zorgt tevens voor een optimale drukverdeling bij steunname,
   waardoor been en apparaat (zo goed als) één geheel vormen.
 

  • Knie-exarticulatie
   Een exarticulatie van de knie is een amputatie doorheen de gewrichtsspleet van het 
   kniegewricht.
   Vanuit functioneel standpunt is dit niveau zeer interessant, vanwege het feit dat er 
   een distale eindbelasting mogelijk is.
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   • Bovenbeenprothese
    Tijdens het stappen met een bovenbeenprothese steunt men met de zitbeenknobbel 
    op de daarvoor bestemde zitbank van de prothese. De suspensie van de prothese aan 
    het been gebeurt doordat de stomp vacuum gezogen wordt in de prothesekoker.
    Er kan hier eveneens gebruik gemaakt worden van de silicone liners. Er bestaan 
    bovendien verschillende soorten kokers die geval per geval aangewend kunnen worden.

   • Heup-exarticulatie + Hemi-pelvectomie
     Een heupex-articulatie is een volledige amputatie van het onderste lidmaat tot en met 
    de heupkop van het been. In geval van een hemi-pelvectomie wordt er een bekkenhelft 
    verwijderd. In geval van een heup-exarticulatie gebeurt de steunname door middel van 
    de zitbeenknobbel op de prothesekorf. In geval van een hemi-pelvectomie steunt de 
    gebruiker op de schuine zijde van het lichaam, deels op de onderste ribben. De fixatie 
    en de ophanging van de korf gebeurt door deze in te snoeren ter hoogte van de taille, 
    boven de heupbeenderen.

    Nomenclatuur prothesen onderste ledematen
    Sinds 1 september 2004 wordt er voor het verstrekken van prothesen van het onderste 
    lidmaat gebruik gemaakt van een nieuwe nomenclatuur.
    Deze nieuwe nomenclatuur maakt een onderverdeling in 5 verschillende activiteitsgroepen. 
    Elke groep wordt gekenmerkt door een specifieke, functionele omschrijving van de patiënt, 
    die onderverdeeld wordt in die groep. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de functie 
    van de gebruikte prothese, de mogelijke toebehoren en het hernieuwingcriterium van de 
    geleverde prothese.
        
 
 

Groep Functionele omschrijving 
Termijn 
(+18)

1
geen vooruitzicht op een loopfunctie 
(cosmetische prothese)

10 jaar

2
zeer beperkte loopfunctie, met hulp derden voor transfers en/of 
verplaatsingen (transferprothese) 

5 jaar

3
beperkte loopfunctie, met gebruik van loophulpen, zonder hulp van 
derden, deelname aan sociale activiteiten buitenshuis 
(evaluatieprothese + definitieve prothese)

4 jaar

4
actief stappen zonder loophulpen 
(evaluatieprothese + definitieve prothese)

3 jaar

5
zeer actief stappen zonder loophulpen, het stapniveau wordt getest aan 
de hand van een looptest 
(evaluatieprothese + definitieve prothese)

3 jaar
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b/  Armprothesen 
  
  Een amputatie t.h.v. bovenste lidmaat kan het gevolg zijn van o.a. traumata*, neuro-vasculaire 
  aandoeningen*, maar kunnen eveneens uitgevoerd worden in geval van een misvormde extremiteit.
  In geval van een amputatie van een deel van het bovenste lidmaat, gelden dezelfde principes van 
  pre- en postoperatief management als bij het onderste lidmaat.

  Onderverdeling 
  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een evaluatie of een definitieve prothese.
  
  Soorten
  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen passieve en actieve (functionele) armprothesen.
  Eerst en vooral bespreken we de passieve, cosmetische prothesen. 
  Deze groep kan op zijn beurt nogmaals onderverdeeld worden in de groep van de exoskeletale* 
  prothesen en die met een endoskelet*.
  
  In de groep van de actieve (functionele) prothesen onderscheiden we de conventionele prothesen.
  Dit zijn prothesen die aangedreven worden door bewegingen van het lichaam zelf. 
  Anderzijds zijn er de extern, aangedreven armprothesen, waarbij er ofwel een myo-elektrische* of
  elektronische controle mogelijk is. Beide systemen kunnen gecombineerd worden. We spreken dan
  van een hybride prothese.



  Hernieuwingtermijnen
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de myo-elektrische armprothese en de cosmetische 
  of mechanische armprothese.
 

myo-elektrische cosmetische of mechanische
› jonger dan 14 jaar: 
  . om de 8 maanden een nieuwe prothesekoker
  . elke 2 jaar een nieuwe prothese

› jonger dan 14 jaar:
  . elk jaar een nieuwe prothese

› tussen de 14 en de 18 jaar:
   . elk jaar een nieuwe prothesekoker
   . elke 3 jaar een nieuwe prothese 

› tussen de 14 en de 21 jaar:
  . elke 2 jaar een nieuwe prothese 

› ouder dan 18 jaar:
   . om de 4 jaar een nieuwe prothesekoker
   . elke 4 jaar een nieuwe prothese

› ouder dan 21 jaar:
  . elke 5 jaar een nieuwe prothese

Per jaar worden er twee cosmetische, plastieken 
handschoenen terugbetaald door het RIZIV.

Zowel voor de cosmetische als voor de 
mechanische armprothesen voorziet het RIZIV
een jaarlijkse terugbetaling van 1 cosmetische, 
plastieken handschoen.

 Een myo-elektronische prothese mag gecombineerd worden met een cosmetische of mechanische prothese
 
  Terugbetaling
  De prothese wordt vergoed door het RIZIV als ze voorgeschreven is door een geneesheer-specialist
  Orthopedie, Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Pediatrie, Reumatologie, Neurologie, Chirugie of
  Neuropsychiatrie, en indien de patiënt verzekerd is voor kleine risico’s.
  
  De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan het akkoord van de adviserende geneesheer.
  Dit betekent niet dat er op voorhand een goedkeuring moet aangevraagd worden, behalve in geval
  van een myo-elektrische voorziening.
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    Verklarende woordenlijst  
   

 abduceren het lidmaat van het lichaam wegbrengen

  adductie beweging van het lidmaat naar het lichaam toe

  adductorrol overtollig weefsel a/d binnenzijde van het been t.h.v. de lies

  ADL Activiteiten v/h Dagelijks Leven

  contractuur blijvende samentrekking van weefsel, bijv. spierweefsel

  distaal naar het uiteinde van een lidmaat toe, tegengesteld aan proximaal

  dorsale tot de rug of de rugzijde behorend

  endoskelet de gewichtsdragende structuur is onzichtbaar geïntegreerd binnenin het geheel

  exoskeletaal de gewichtsdragende structuur vormt de buitenkant van het geheel

  extensie strekbeweging, als tegenstelling tot buiging

  flexie buigbeweging, als tegenstelling tot strekken 

 fricties vorm van massage waarbij bijvoorbeeld met één of twee vingers krachtig 
 gewreven wordt 

 hypersensibel overgevoeligheid 

 lateraal zijdelings, wat terzijde ligt

 mediaal in de middellijn gelegen

 myo-elektrische (prothese) armprothese met elektromotoren, waarvan de bewegingen worden 
 gestuurd door oppervlakkige elektro-potentialen van intacte spiergroepen

  multidisciplinair betrekking h      ebbend op, of beoordeeld door beoefenaars van een aantal 
 uiteenlopende disciplines (wetenschapsgebieden)

 neuro-vasculaire aandoening aandoening m.b.t. het zenuw- en bloedvatenstelsel

  proprioceptiegevoel het diepe spiergevoel dat wordt teweeggebracht door reflexreceptoren 
 in spieren en gewrichten, aldus reguleert het bewegingsapparaat mede de lichaamshouding 

 proximaal aan de zijde van, of in de richting van het uitgangspunt (de romp, het hart, 
 het centrale zenuwstelsel) 

 R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

 rotatie draaiing 

 silicone liner silicone cilinder, eenzijdig distaal gesloten, voorzien van een interne schroefdraad, 
 wordt gebruikt voor de suspensie (verbinding) van het been in de prothese

 tapoteren bekloppen met stomp-, hak-, klop- en tikbewegingen 

 traumata (meervoud van trauma) gewelddadige inwerking, een verwonding (ook in psychische zin) 
 tot gevolg hebbend

 trofische tot de voeding (der weefsels) behorend

 tubigripverband circulair rekkend verband 

 zitbeenknobbel tuber ischiadicum, aan het ondereinde van de incisura ischiadica major en minor



    Interessante links  
   

• Anvasport    Anders Validen Sporten, een vereniging die zich inzet voor mensen 
     met een motorische handicap.
     www.anvasport.be

• ISPO Belgium    International Sociaty for Prothetics and Orthotics
     www.ispoint.org

• CARA      Centrum Rijgeschiktheid en Aanpassingen
     Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
     02 2441552, cara@bivv.be

• Handigids     Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
     Dienst Gehandicaptenbeleid
     Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel
     http://socialsecurity.fgov.be/gids/homepage.htm
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   Hoe kan u ons bereiken  
   

 Komende van Oostende / Brussel
 Neem de afrit 17 (E40), Wetteren en volg richting Wetteren.
 Aan de eerst-volgende verkeerslichten rijdt u rechtdoor en 
 neemt u de volgende straat links: dit is de Biezeweg. 
 V!GO bevindt zich na +/- 500m aan uw rechterzijde.

 Komende van Antwerpen
 Neem afrit 11 (E17), Melle/Zelzate en volg richting 
 Melle/Merelbeke (R4). Vervolgens neemt u afrit 6,
 Melle (Brusselsesteenweg), richting Melle/Aalst. U rijdt 
 door Melle-centrum. Na enkele kilometers rijdt u onder 
 de spoorwegbrug van het station Kwatrecht door. Neem (na de spoorwegbrug) na 100m de 
 eerste straat links: dit is de Biezeweg. V!GO bevindt zich na +/- 500m aan uw linkerzijde.

 Openingsuren
 maandag - donderdag 8u00 tot 17u00  |   vrijdag 8u00 tot 16u00
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 Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen, dat deze brochure enkel kan gebruikt worden als 
 achtergrondinformatie voor de revalidatie van de geamputeerde.
 
 Het is een korte inhoudelijke weergave van het hele revalidatieproces. Voor verdere informatie 
 kunt u steeds terecht op bijgevoegd adres.

 Met vriendelijke groet. 
 Het prothese-team V!GO

 Patrick Van De Vaerd  
 Verantwoordelijke Loopschool V!GO
 Biezeweg 13, 9230 Wetteren
 tel. 09 292 20 33
 loopschool@vigogroup.eu



Notities
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www.vigogroup.eu

 Onze vestigingen 

 Meer informatie?
 Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers. 

 | V!GO Wetteren |  | V!GO Brussel |  | V!GO Leuven | 
  Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60    
  9230 Wetteren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | V!GO Antwerpen | | V!GO Genk | | V!GO Pellenberg |
  Antwerpsestraat 249  Vaartstraat 4   Weligerveld 1
  2640 Mortsel  3600 Genk  3212 Pellenberg
  03 213 20 81  089 32 91 50   016 33 88 50

 | V!GO Turnhout | | V!GO Tienen | | V!GO Hasselt |
  Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  G. Verwilghensingel 4  
  2300 Turnhout   3300 Tienen   3500 Hasselt
  014 45 43 00   016 81 13 80  089 32 91 50

 | V!GO UZ Gent | | V!GO Gent |  | V!GO Izegem |    

  De Pintelaan 185   Maaltebruggestraat 288 B1  Meensestraat 93
  9000 Gent   9000 Gent  8870 Izegem
  09 332 42 42   09 222 70 66  051 30 43 45

 | V!GO Sterrebeek | | V!GO Namur |   
  Mechelsesteenweg 333  Av. du Prince de Liège 174  
  1933 Sterrebeek  5100 Jambes   
  02 759 92 17  081 74 28 31 


