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Samenvatting 
 
Voor de aanleiding van dit onderzoek is er vanuit de literatuur gekeken naar de huidige 

functionele en effectieve trainingsmethoden voor inactieve mensen met een transfemorale 

amputatie. Uit cijfers is gebleken dat er maar 1,4% van de mensen met een amputatie van 

een ledemaat aan sport doet. Daarnaast is slechts maar 15% van de mensen met een 

transfemorale amputatie ten minste vijf uur per maand aan het sporten.  

Om tot een innovatief evidence-based beweegprogramma te komen, is er een review 

geschreven waarin het effect van het trainen van de heupabductoren, de balans en de gang 

bij een groep patiënten met een transfemorale amputatie wordt vergeleken met dezelfde 

doelgroep die deze onderdelen niet traint. Het draait uiteindelijk om het kwalitatief verbeteren 

van de dagelijkse activiteiten (ADL) en iemands gang. Uit de resultaten is gebleken dat een 

combinatie van het trainen van de heupabductoren, de balans en de gang een effectieve 

trainingsmethode is. Aan de hand van deze informatie is er een innovatief evidence-based 

beweegprogramma voor 10 weken opgesteld, waarbij er rekening mee is gehouden voor het 

trainen met en zonder prothese.  

Om de inactieve mensen met een transfemorale amputatie actiever te maken, is er gekeken 

naar de theorieën van gedragsverandering, naar de factoren die een rol spelen in het huidige 

beweeggedrag van de doelgroep en naar effectieve methoden bij het beïnvloeden van deze 

factoren. Aan de hand van het model van ‘Prochaska en DiClemente’ en het ASE-model is 

de fase van bewustwording en de barrières van de doelgroep in kaart gebracht. De afstand 

van de sportaccommodatie, vervoersbeperkingen, (te) dure sportprothese en (fantoom) pijn 

waren een aantal van de voorkomende barrières. Deze uitkomsten hebben dan ook 

bijgedragen aan het uitkiezen van de juiste effectieve wervingsstrategieën voor de potentiële 

doelgroep.  

Als laatste is er gekeken naar effectieve wervingsstrategieën om de doelgroep te laten 

deelnemen aan het innovatieve evidence-based beweegprogramma. Vanuit de literatuur en 

vanuit een interview met een expert zijn er diverse wervingsstrategieën naar voren gekomen 

om de doelgroep te werven voor het beweegprogramma. Het werven van een dergelijke 

doelgroep hing af van de breedte en de leeftijd van de doelgroep. Om de mensen met een 

bovenbeenamputatie (met prothese) te bereiken zijn er een aantal strategieën naar voren 

gekomen: via een specialist, ziekenhuizen, belangenverenigingen (bijv. ‘Korter Maar 

Krachtig’), revalidatiecentrums, zorgverzekeraars of via social media. Voor het functioneel 

werven is de interesse van de doelgroep ook van belang aangezien het beweegprogramma 

dan dient te worden aangepast op het gezamenlijk- of individuele aspect.  
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1. Inleiding 
 
Sporten na een transfemorale amputatie, het is mogelijk zowel met een prothese als zonder 
prothese. Echter wat is de juiste manier van trainen om sterker te worden en ook vooruitgang 
te boeken bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Om op deze 
vraag antwoord te krijgen is er onderzoek gedaan naar de juiste manier van trainen voor 
mensen met een transfemorale amputatie. 
 
Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot amputatie van een ledemaat. In meer 
dan 90% van de amputaties is dit het gevolg van vaatlijden, diabetes een ongeval of tumor, 
waarvan 80% van de mensen ouder is dan 65 jaar (Ee, van, 2014). In Nederland worden er 
ongeveer tweeduizend beenamputaties uitgevoerd per jaar (Radboud, UMC, z.d.). Uit cijfers 
blijkt dat van de mensen met een lichamelijke beperking in Nederland slechts 9% sport. 
Daarnaast sport maar 1,4% van de mensen met een amputatie van een ledemaat (Dekker, 
z.d.). Daarnaast is 15% van de mensen met een transfemorale amputatie minstens vijf uur 
per maand aan het sporten (Bragaru, 2013). 
 
In opdracht van de opleiding Sport en Bewegen van Hogeschool Inholland te Haarlem is er 
gevraagd een review en beweegprogramma op te stellen voor mensen met een 
transfemorale amputatie. Voor dit te onderzoek is er vanuit een literatuurstudie eerst een 
review geschreven. Vanuit deze informatie is er een evidence-based beweegprogramma 
opgesteld voor tien weken. Hierbij wordt gekeken naar het trainen met en zonder prothese. 
Vanuit de literatuurstudie is ook gekeken naar het ontwikkelen van wervingsstrategieën, dit 
om de inactieve sporters aan te spreken tot het gaan bewegen en sporten. Vanuit een 
interview met een expert, Cornelis ’t Lam, sporttherapeut bij Reade Amsterdam, zijn er nog 
aanpassingen gemaakt aan het beweegprogramma. 
 
In het onderzoek staat het volgende probleem centraal: 
Wat voor innovatief evidence based beweegprogramma kan er ontwikkeld worden voor 
mensen met een bovenbeenamputatie die nog geen beweegprogramma volgen of een sport 
uitoefenen? 
 
Het hoofddoel van dit onderzoek is om aan het eind van de onderzoeksperiode van tien 
weken een evidence based beweegprogramma te hebben ontwikkeld die ondersteund wordt 
door een review, een interview met een expert en wervingsstrategieën. 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee zal bestaan uit de review waarin 
verschillende onderzoeken kijken naar de effecten van looptraining, balanstraining en 
krachttraining op het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen voor mensen 
met een transfemorale amputatie. Hoofdstuk drie beschrijft de literatuurstudie naar 
wervingsstrategieën. In hoofdstuk vier staan de belangrijkste punten uit het interview 
beschreven met Cornelis ‘t Lam. Hoofdstuk vijf laat het evidence-based beweegprogramma 
zien dat is ontwikkeld voor mensen met een transfemorale amputatie. Tot slot is er een 
literatuurlijst en zijn er bijlagen waarin ondersteunende informatie staat.
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2. Review 

 

Samenvatting 

 

 

 

Doel  In dit systematische review 
draait het om de vraag wat het effect is van het 
trainen van de heupabductoren, de balans en 
de gang bij een groep patiënten met een 
transfemorale amputatie ten opzichte van een 
andere groep patiënten met een transfemorale 
amputatie die deze onderdelen niet traint, 
waarbij het uiteindelijk gaat om het verbeteren 
van de kwaliteit van iemands gang en 
dagelijkse activiteiten (ADL).  
 
Methode De review is gebaseerd zes 
wetenschappelijke studies, gevonden via 
databank Pubmed. Vanwege de beperkte 
hoeveelheid aan artikelen is er geclusterd in 
drie onderdelen: heupkrachttraining, 
balansoefeningen en looptraining. Bij de 
verschillende studies is er gekeken naar de 
effecten van de trainingen, onder andere op de 
ADL.  
 
Resultaten Eén artikel over heupkracht-
training zegt dat twee keer per week doen van 
balans- en coördinatieoefeningen in 
combinatie met heupversterkende oefeningen 
voldoende is om de heupsterkte bij mensen 
met een amputatie aan de onderste ledematen 
te verbeteren. Uit het andere artikel blijkt dat 
een experimenteel beweegprogramma 
bestaande uit drie sets van 10RM op de heup 
abductor machine  een krachttoename geeft 

en een verbetering in balans bij oudere 
mensen.  
 
Uit de artikelen over balansoefeningen is naar 
voren gekomen dat het doen van oefeningen 
op de Nintendo Wii Fit Balance gedurende 
meerdere dagen per week bruikbaar is voor 
het verbeteren van vertrouwen hebben in 
balans en het verminderen van 
ondersteunende apparaten.  
 
Twee artikelen over looptraining geven aan dat 
loopband training een effectieve methode is 
om iemands gang en loopprestaties te 
verbeteren. Uit het derde artikel is gebleken 
dat het doen van spelletjes op de Nintendo Wii 
Fit de aerobische capaciteit verbetert en ook 
de energie efficiëntie wanneer iemand 
rondloopt met zijn of haar transfemorale 
prothese.  
 
Conclusie De oefeningen van de 
programma’s zijn op zich voldoende om 
verbeteringen te bewerkstelligen bij mensen 
met een transfemorale amputatie, echter 
vanwege de grote overlap tussen de 
verschillende beweegprogramma’s lijkt een 
combinatie van de programma’s met 
betrekking tot heupkracht, balans en lopen het 
meeste effect te hebben op de ADL van 
patiënten.  

 
Inleiding
Onder een amputatie wordt het verwijderen 
van een lichaamsdeel of een deel ervan 
verstaan. Een amputatie is nodig als er 
dusdanig veel weefselschade aanwezig is op 
de desbetreffende plek, dat het behouden van 
het aangedane lichaamsdeel ernstige  
 
gevolgen kan hebben voor het verdere leven  

(Ee, van, 2014). Binnen deze review draait het 
om de transfemorale amputatie. Een 
transfemorale amputatie, ook wel 
bovenbeenamputatie genoemd, is een 
amputatie die vaak door het middelste één 
derde deel van het bovenbeen gaat (De 
Hoogstraat, z.d.).  
Er zijn verschillende oorzaken die kunnen 

 

  Verrijp, L., Hendriks, M., Vries, R. de & Dirksen, A.  
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leiden tot het amputeren van een ledemaat, 
namelijk vaatlijden, diabetes, een ongeval of 
een tumor. In meer dan 90% van de gevallen 
vindt er een amputatie plaats als gevolg van 
vaatlijden en diabetes. Wondjes genezen 
langzamer vanwege de verminderde 
doorbloeding (Ee, van, 2014). In Nederland  
worden er ongeveer tweeduizend 
beenamputaties uitgevoerd per jaar (Radboud 
UMC, z.d.). Ook in de rest van de wereld 
vinden elk jaar weer vele amputaties plaats. Zo 
waren er in 2005 1,6 miljoen mensen in 
Amerika die leven met het verlies van een 
ledemaat (Ziegler-Graham, Mackenzie, 
Ephraim, Travison & Brookmeyer, 2008).  
Van de mensen die een beenamputatie 
hebben moeten ondergaan is zo’n 80% ouder 
dan 65 jaar. Dit staat in relatie tot de 
verschillende oorzaken van amputatie. 
Diabetes en vaatlijden komen namelijk vooral 
bij de wat oudere mens voor (Ee, van, 2014). 
Volgens een onderzoek van Pandian, Hamid 
en Hammond (1998) heeft 55% van de 
mensen met diabetes en een amputatie aan de 
onderste ledematen binnen twee tot drie jaar 
een amputatie nodig aan het andere been.  
Na het ondergaan van een beenamputatie kan 
een patiënt met allerlei soorten sensaties en/of 
pijn te maken krijgen. Het betreft hier 
fantoompijn, fantoomgevoel en stomppijn. Bij 
fantoompijn is er sprake van pijnsensaties in 
het gedeelte van het been dat niet meer 
bestaat. Bij fantoomgevoel lijkt alsof het 
gedeelte van het been dat niet meer bestaat 
toch nog wel aanwezig is. Hierbij voelt de 
patiënt geen pijn. Bij stomppijn is er sprake van 
een aanhoudende pijn bij het gebied van de 
stomp van de amputatie. Dit kan bij beweging 
of verandering van het weer erger worden (Ee, 
van, 2014).  
 
Er is niet één vast proces voor de behandeling 
na het amputeren van een been. Dit kan per 
revalidatiekliniek enigszins verschillen. Echter 
over het algemeen wordt er meteen na de 
amputatie van het been begonnen met 
zwachtelen, om zo de vorm van de stomp zo 
snel mogelijk bruikbaar te krijgen voor het 
aanmeten van een prothese. Bij een 
revalidatieprogramma zijn belangrijke 
onderdelen oefeningen die de conditie 
verbeteren, die voor spierversterking zorgen 
en die dwangstanden in gewrichten bestrijden. 
Ook looptraining, prothesetraining en ADL-
training zijn belangrijk bij het revalideren 
(Berkow, 2000).  
Een amputatie zorgt meestal voor negatieve 
gevolgen voor zowel het psychosociale welzijn 
als het fysieke welzijn. Uit een onderzoek is 
gebleken dat mensen die een amputatie 

hebben dezelfde voordelen van sporten 
ervaren als de gemiddelde mens (Bragaru, 
2013. Als er gekeken wordt naar het aantal 
mensen met een lichamelijke beperking in 
Nederland die een sport beoefenen, is dit 9% 
van de bevolking (Dekker, z.d.), waarbij bij 
mensen die een amputatie van de ledematen 
hebben slechts 1,4 % aan sport doet (Dekker, 
z.d.). Daarnaast is slechts 15% van de mensen 
met een beenamputatie is minstens vijf uur per 
maand aan het ‘sporten’ (Bragaru, 2013). 
Sporten en bewegen heeft meestal een 
positieve impact op het zowel het fysieke 
welzijn van iemand met een amputatie als op 
het psychische welzijn (Bragaru, 2013). Er zijn 
verschillende trainingsmethodes voor mensen 
met een transfemorale amputatie. Door 
verschillende onderzoeken tegen elkaar op te 
zetten is het mogelijk om zowel de voor- als de 
nadelen van trainingsmethodes te kunnen 
analyseren en uiteindelijk tot een heldere 
conclusie te kunnen komen betreffende de 
effectiviteit van beweeginterventies voor 
mensen met een transfemorale amputatie.   
Het draait binnen deze review om het trainen 
van heupkracht, balans en lopen en wat de 
effecten zijn van deze verschillende methodes 
op iemands gang en op het eventuele 
verbeteren van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen.  De onderzoeksvraag is 
dan ook: “What are the effects of hip strength 
exercises, balance exercises and gait training 
in terms of improving the quality of activities of 
daily living, on a group of patients with 
transfemoral amputations that has done hip 
strength, balance or gait exercises as a part of 
their treatment against a group of patients with 
transfemoral amputations that hasn’t done any 
of those exercises as a part of their 
treatment?” 
 

Methode 
De review is gebaseerd op verschillende 
wetenschappelijke studies die de effecten 
bekijken van heupkracht-, balans- en 
looptraining op patiënten met een 
transfemorale amputatie. Hierbij is er gekeken 
naar eventuele verbeteringen bij wandelen, 
maar ook wat betreft de algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL). Bij het schrijven 
van deze review zijn de PRISMA richtlijnen 
gebruikt (PRISMA, 2009). The Lancet, een 
gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift, 
gebruikt deze richtlijnen voor een 
systematische review (The Lancet, z.d.). 
 
Inclusiecriteria 
Artikelen van studies zijn gebruikt wanneer zij 
voldeden aan de volgende criteria: patiënten 
met een transfemorale amputatie, zowel 

Figuur 1: zoektermen 1 
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mannen als vrouwen gebruikt bij het 
onderzoek, met name gericht op volwassenen, 
interventies met betrekking tot lopen, balans 
en/of kracht, van de artikelen zijn volledig 
teksten te verkrijgen, artikelen zijn in het 
Engels of Nederlands, een onderzoek moet in 
ieder geval een experimentele groep of 
persoon (case report) hebben, het liefst ook 
een controlegroep. Voor zover het mogelijk is, 
is er gestreefd naar randomized controlled 
trials of randomized clinical trials en zoveel 
mogelijk enkelblinde onderzoeken. Tot slot is 
het de bedoeling dat de studies randomized 
controlled trials zijn en daarnaast dubbelblind. 
Dit is echter niet gelukt gezien er weinig 
onderzoeken gedaan zijn naar transfemorale 
amputaties in combinatie met fysieke 
trainingen. Studies waarbij andere therapieën 
dan heupkracht-, balans- en looptraining zijn 
onderzocht, zijn afgevallen. 
 
Geraadpleegde databases en zoektermen 
Via de databank Pubmed is er gezocht naar 
artikelen ontrent transfemorale amputaties in 
combinatie met een loop-, balans- of 
krachtbehandelmethode.  Er is met heel veel 
verschillende zoektermen gezocht in Pubmed, 
waar weinig tot niets uit is gekomen. 
Vervolgens is er overgegaan op het zoeken in 
Mesh-termen. Ook dit heeft nauwelijks tot geen 
resultaten opgeleverd.  Uiteindelijk is ervoor 
gekozen om het heel breed te houden en de 
Mesh-termen “amputation/rehabilition” (zie 
figuur 1) en de gewone zoektermen 
“amputation AND exercise” (zie figuur 2) en 
“amputation AND gait” (zie figuur 3) te 
gebruiken. Bij de Mesh-termen  
amputation/rehabilition kwamen 1451  
zoekresultaten naar voren. Aan de hand van 
de filter “full text available” vielen er 517 
artikelen af. Door de filter “published in the last  
ten years” vielen er nog eens 527 artikelen af. 
Ook door middel van de filter “languages: 
Dutch and English” werden er 11 artikelen 
achterwege gelaten. Daarna is er gefilterd op  
‘Article types: case report, clinical trial, 
controlled clinical trial, evaluation studies and 
randomized controlled trial’. Dit betekent dat er 
nog eens 280 artikelen weg zijn gevallen. 
Uiteindelijk zijn er nog eens 73 artikelen 
afgevallen na het doorlezen van de titels en de 
samenvattingen en zijn er ook drie achterwege 
gelaten na het lezen van de volledige tekst. Dit 
leidde tot twee overgebleven bruikbare 
artikelen. Hetzelfde proces is doorlopen met de 
zoektermen “amputation AND exercise” en  
“amputation AND gait”. Uit amputation en 
exercise zijn drie bruikbare artikelen gekomen 
en uit amputation en gait één bruikbaar artikel.  
Vanwege het gebrek aan wetenschappelijke  

artikelen op het gebied van beweeginterventies 
voor mensen met een transfemorale amputatie 
is ervoor gekozen om de gevonden artikelen 
onder te brengen bij drie verschillende clusters 
(heupkrachttraining, balanstraining en 
looptraining).Limits 
De zes artikelen die uiteindelijk zijn 
overgebleven zijn allen gepubliceerd in het 
Engels en afkomstig uit 2011, 2012, 2013 en 
2014. De filter met betrekking tot de 
publicatiedata is “published in the last twenty 
years”.  Omdat er al een zeer beperkt aantal 
artikelen te vinden is, is ervoor gekozen om 
eventueel ook onderzoeken die lang geleden 
zijn gedaan toe te laten.  
 
Risk of bias 
Omdat er al een zeer beperkt aantal artikelen 
te vinden is, is e Er is op gelet dat de artikelen 
van een zo hoog mogelijke kwaliteit zijn, echter 
vanwege het zeer beperkte aantal aan 
bruikbare artikelen is dit maar tot op bepaalde 
hoogte mogelijk geweest. De zes uiteindelijk 
overgebleven artikelen bestaan uit één 
randomized controlled trial, één randomized 
cross-over trial, twee randomized clinical trials 
en twee case reports. Bij een aantal 
onderzoeken zou het zo kunnen zijn dat er een 
bepaalde partijdig is ten aanzien van een 
bepaalde onderzoeksgroep.  
 

Resultaten 

Uit het volledige onderzoek naar 
wetenschappelijke artikelen zijn uiteindelijk zes 
artikelen bruikbaar gevonden voor de review. 
Zoals eerder vermeld in de methode, wordt er 
gewerkt met drie clusters, namelijk: 
heupkrachttraining, balansoefeningen en 
looptraining. Onder de cluster 
heupkrachttraining vallen twee artikelen, onder 
balansoefeningen vallen ook twee artikelen en 
onder looptraining vallen drie artikelen (echter 
daarvan is er één ook al gebruikt bij de 
balanscluster). In figuur 1, 2 en 3 zijn 
overzichten weergegeven van hoe de 
uiteindelijk overgebleven zes artikelen zijn 
gevonden via Pubmed.  
 
Onderzoeksgroep 
Per artikel verschilt het hoeveel participanten 
hebben meegedaan aan de verschillende 
onderzoeken. De studie van Nolan (2012), met  
zestien participanten waarvan elf mannen en 
vijf vrouwen, komt ongeveer overeen met het 
aantal participanten van het onderzoek van 
Sin, Winston, Mitchell, Girlinghouse en Crochet 
(2014) met dertien mannen en vier vrouwen, 
oftewel zeventien participanten. Bij het 
onderzoek van Nolan (2012) is zowel de  
 

  

Figuur 3:  zoektermen 3 

Figuur 1:  zoektermen 1 
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experimentele groep als de controlegroep vrij 
gelijk verdeeld. De gemiddelde leeftijd verschilt 
tussen de ene groep en de andere groep 
ongeveer tien jaar en het aantal jaren sinds de 
amputatie komt met elkaar overeen.  De studie 
van Andrysek, Klejman, Steinnagel, Torres-

Moreno, Zabjek, Salbach en Moody (2012) 
komt ook overeen met de studies van Nolan 
(2012) en Sin, e.a. (2014) wat betreft het 
aantal participanten aan het onderzoek 
(zestien participanten). Echter de studie van 
Andrysek, e.a. (2012) heeft zich gericht op 
kinderen, terwijl de andere twee studies zich 
hebben gericht op volwassenen. De 
onderzoeken met de minste participanten zijn 
die van Miller, Hayes, Dye, Johnson en Meyers 
(2012), Darter en Wilken (2011) en die van 
Darter, Nielsen, Yack en Janz (2013). Bij het 
onderzoek van Darter, e.a. (2013) en bij die 
van Miller, e.a. (2012) ontbreekt een 
controlegroep. Een overeenkomst die alle zes 
artikelen met elkaar hebben is dat ze zeer 
recent gepubliceerd zijn, met de meest recente 
van Sin, e.a. in 2014 en de minst recente in 
2011 van Darter en Wilken. Een groot verschil 
tussen de artikelen zit in de opzet van elk 
onderzoek. Zo is het onderzoek van Nolan 
(2012) een randomized controlled trial en is er 
één randomized cross-over trial (Sin, e.a., 
2014). Het onderzoek van Benjamin, e.a. 
(2013) is een randomized clinical trial en het 
onderzoek van  (Andrysek, e.a., 2012) is dat 
ook. Er zijn ook nog twee artikelen waarbij 
onderzoek is gedaan door middel van case 
reports. Het gaat hier om Miller, e.a. (2012) en 
Darter en Wilken (2011).  

 

Figuur 2:  zoektermen 2 

Figuur 3:  zoektermen 3 

Figuur 1:  zoektermen 1 
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Uitkomsten onderzoeken 
Uit de zes overgebleven wetenschappelijke 
artikelen is veel informatie verkregen. De 
resultaten hiervan worden in dit gedeelte van 
de review in zijn geheel besproken.  
 
Heupkrachttraining 
Het eerste artikel met betrekking tot 
heupkrachttraining is “A training programme 
to improve hip strength in persons with 
lower limb amputation”. Binnen dit 
onderzoek van Nolan (2012) is gekeken of 
patiënten met een transfemorale of een 
transtibiale amputatie effect merken na een 
tien weken lang durend trainingsprogramma 
bestaande uit een warming-up, balans- en 
coördinatieoefeningen, heupversterkende 
oefeningen en een cooling-down 
(experimentele groep), ten opzichte van een 
groep patiënten met een transfemorale of een 
transtibiale amputatie die gedurende tien 
weken verder zijn gegaan in dezelfde vorm en 
met dezelfde hoeveelheid aan trainingen die zij 
drie maanden voorafgaand aan het onderzoek 
ook al deden, zoals Nordic Walking, 
zwemmen, aerobics, fysiotherapie of helemaal 
geen beweging (controle groep). Hoe allebei 
de groepen zijn samengesteld is te lezen in 
tabel 1. Ook punten zoals de tijdsduur van het 
programma, de methode en de gevonden 
conclusies zijn te vinden in tabel 1. Het 
trainingsprogramma voor de experimentele 
groep  bestaat uit twee trainingssessies per 
week met tenminste één dag rust tussendoor. 
De balans- en coordinatieoefeningen die 
moesten worden gedaan duurden vijf tot tien 
minuten en bestonden per sessie uit één 
oefening. Het ging hierbij onder andere om de 
volgende oefeningen: balanceren op een 
onstabiele ondergrond (waarbij de balans 
moelijkheidsgraad elke week iets hoger wordt), 
stappen over obstakels heen en wandelen 
langs een smalle lijn op de vloer waarbij één 
voet voorbij de andere wordt geplaatst. De 
heupversterkende oefeningen bestonden uit 
“langzame” heup flexie- en extensieoefeningen 
en  “snelle” heup flexie- en 
extensieoefeningen. Alle bewegingen werden  
uitgevoerd met een enkel gewicht geplaatst 
aan de distale gedeelte van de heup en alle 
oefeningen werden uitgevoerd met de 
prothese aan. In tabel 1 is het aantal sets en 
herhalingen voor deze heupversterkende 
oefeningen te lezen. Bij de testen voorafgaand 
aan het tien weken durend programma werden 
de participanten van de experimentele groep 
gevraagd of ze konden rennen met hun 
prothese. Zo ja, dan werd er van ze gevraagd 
om te laten zien of ze konden rennen. Eén 
participant kon voorafgaand aan het 

beweegprogramma rennen. Na afloop van het 
beweegprogramma werd de mogelijkheid tot 
rennen binnen de trainingsgroep opnieuw 
getest.   
De resultaten van deze studie laten zien dat 
twee keer per week trainen gedurende tien 
weken voldoende is om de heupsterkte bij 
mensen met een amputatie aan de onderste 
ledematen significant te verbeteren 
(experimentele groep). Er wordt aangeraden 
dat een krachttrainings-programma dat zich 
zowel richt op de beschadigde ledematen als 
op de intacte ledematen, regelmatig gevolgd 
wordt door de mensen met een amputatie aan 
de onderste ledematen, om zo na de 
amputatie het verliezen van kracht in de 
ledemaat te voorkomen. Daarnaast konden 
meerdere participanten in de trainingsgroep 
(groep 2) voor het eerst rennen na het 
afmaken van het complete 
trainingsprogramma. Het is niet bekend of de 
kracht oefeningen alleen hebben geholpen om 
dat te bereiken, of dat de balans oefeningen 
ook nodig waren. Daarom wordt aangeraden 
dat verder onderzoek wordt gedaan naar de rol 
van balans op het vermogen om te rennen bij 
personen met een amputatie aan de onderste 
ledematen. Bij dit artikel is geen significantie 
niveau te vinden. 
 
Het tweede artikel met betrekking tot 
heupkrachttraining is “A single-blind, cross-
over trial of hip abductor strength training 
to improve Timed Up & Go performance in 
patients with unilateral, transfemoral 
amputation”. Binnen dit onderzoek van Sin, 
e.a. (2014) is gekeken of een heupabductor 
krachttraining de Timed Up & Go (TUG) 
prestatie kan verbeteren bij patiënten met een 
transfemorale amputatie. Het gaat binnen dit 
onderzoek om een EC-groep en een CE-
groep. De EC-groep heeft eerst de 
experimentele interventie uitgevoerd van acht 
weken, vervolgens een paar weken rust 
gehad, waarna de actieve controle interventie 
van acht weken werd uitgevoerd.  De CE-
groep heeft eerst de actieve controle 
interventie van acht weken uitgevoerd, 
vervolgens een paar weken rust gehad, 
waarna de experimentele interventie van acht 
weken werd uitgevoerd. Oftewel, de 
experimentele interventie duurt acht weken en 
de actieve controle interventie duurt acht 
weken. Daar tussen zitten nog een aantal 
weken om het eventuele effect van beide 
interventies te laten uitwerken zodat alle 
participanten weer op “baseline” niveau zitten 
voordat ze aan de volgende interventie 
beginnen.   
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Hoe allebei de groepen zijn samengesteld is te 
lezen in tabel 1. Ook punten zoals de tijdsduur 
van het programma, de methode en de 
gevonden conclusies zijn te vinden in tabel 1. 
Het experimentele programma wordt tweemaal 
per week uitgevoerd onder toezicht, waarbij 
elke sessie vijftien tot twintig minuten duurt 
inclusief een warming-up van vijf minuten. Elke 
sessie bestaat uit drie sets van 10RM op een 
heup abductor machine. Het actieve controle 
programma wordt ook tweemaal per week 
uitgevoerd onder toezicht, waarbij het gaat om 
arm ergometrie.   
De voordelen van het onderzoek zijn dat de 
heup abductor krachtoefening materiaal nodig 
heeft dat makkelijk te vinden is in fitnesscentra, 
de oefening is makkelijk zelfstandig uit te 
voeren en de knie- en bovenbeenpads zijn 
makkelijk aan te passen voor de heupstand. 
Uit het onderzoek is gebleken dat er voor de 
TUG, 2MWT, ABC, Houghton schaal, zittend 
en zij-liggende abductor kracht geen “baseline” 
verschil is tussen de interventies (p>0,05 voor 
allemaal), alhoewel de passieve kracht groter 
is voor de experimentele interventie (p<0,05). 
Na acht weken van krachttraining gericht op de 
heup abductoren zijn er significante interventie 
effecten voor de TUGm ABC (p<0,01 voor 
allebei), 2MWT (p<0,05), zittend en zij-
liggende abductor kracht (p=0,05 voor allebei), 
maar niet voor de passieve kracht, prothese 
gebruik en de bovenbeenomtrek (p>0,05). De 
resultaten van deze studie laten zien dat twee 
keer per week de hip abductor machine een 
krachttoename geeft en een verbetering geeft 
in de TUG en in balans bij oudere mensen. 
Daarnaast suggereert deze studie dat 
patiënten met unilaterale transfemorale 
amputatie hun functionele prestatie en hun 
vertrouwen in de balans kunnen verbeteren als 
ze intensieve heup abductor krachttraining 
volgen. Volgens het artikel is er verder 
onderzoek nodig om te kijken of er ook winst te 
behalen is met andere materialen bij de heup 
abductor krachtoefening, zodat er eventueel 
zelfstandig thuis getraind kan worden. 
 

Balansoefeningen 
Het eerste artikel met betrekking tot 
balanstraining is “Using the Nintendo Wii Fit 
and Body Weight Support to improve 
aerobic capacity, balance, gait ability, and 
fear of falling: two case reports”. Binnen dit 
onderzoek van Miller, e.a. (2012) is er bij twee 
patiënten met een transfemorale ampuatie 
onderzocht of een zes weken durend 
programma bestaande uit oefeningen op de 
Nintendo Wii Fit Balance in combinatie met 
een looptraining gebruik makend van de Body 
Weight Support een positief effect heeft op de 

aerobische capaciteit, balans, gang en angst 
om te vallen bij mensen met een transfemorale 
amputatie. Leeftijd, tijd sinds amputatie, 
problemen en doelen van beide participanten 
zijn te lezen in tabel 2. Ook punten zoals 
tijdsduur van het programma, de methode en 
de gevonden conclusies zijn te vinden in tabel 
2. Het trainingsprogramma voor beide 
participanten bestaat uit twee sessies per 
week, onder toezicht, waarbij elke sessie 
bestaat uit twintig minuten spelen op de 
Nintendo Wii Fit Balance en twintig minuten 
looptraining gebruik makend van de Body 
Weight Support en lopen op een normale 
ondergrond.  
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 
beide participanten verbetering laten zien in 
dynamische balans en in vertrouwen in hun 
balans. Participant A verminderde het nodig 
hebben van een ondersteunend apparaat 
tijdens het meedoen aan beweegactiviteiten 
binnen de gemeenschap (buiten de 
fysiotherapie-instelling). Participant B 
verbeterde zijn aerobische capaciteit, dat was 
te zien aan een verhoging in de Oxygen 
Uptake Efficiency Slope (OUES). Verder is 
gebleken dat het gebruiken van de Nintendo 
Wii Fit training en Body Weight Support 
effectieve interventies zijn voor het bereiken 
van functionele doelen van mensen met een 
transfemorale amputatie voor het verbeteren 
van vertrouwen in balans, het verminderen van 
ondersteunende apparaten en voor het 
verbeteren van energie efficiëntie wanneer ze 
rondlopen met een transfemorale prothese. Bij 
dit artikel is geen significantie niveau te vinden. 
 
Het tweede artikel met betrekking tot 
balanstraining is “Preliminary evaluation of a 
commercially available videogame system 
as an adjunct therapeutic intervention for 
improving balance among children and 
adolescents with lower limb amputations”. 
Binnen dit onderzoek van Andrysek, e.a. 
(2012) is er gekeken of patienten met een 
transfemorale amputatie of een Van-Ness 
amputatie (experimentele groep) effect merken 
na een vier wekend durend programma 
bestaande uit het thuis spelen van twee 
videogames (bestaand uit gewicht verschuiven 
tijdens staan), ten opzichte van kinderen die 
zich normaal ontwikkelen, waarbij de leeftijd 
overeenkomt met de leeftijd van de kinderen 
en jongeren van de experimentele groep en 
waarbij de  kinderen geen progamma volgen 
(controle groep). De controlegroep (geen 
training) heeft alleen een balans beoordeling 
moeten ondergaan om een basis te creëren 
voor vergelijking met de groep participanten 
met een amputatie aan de onderste 
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ledematen. Hoe allebei de groepen zijn 
samengesteld is te lezen in tabel 2. Ook 
punten zoals de tijdsduur van het programma, 
de methode en de gevonden conclusies zijn te 
vinden in tabel 2. 
Het trainingsprogramma voor de experimentele 
groep bestaat uit twee videogames (bestaande 
uit gewicht verschuiven tijdens staan, oftewel 
balans) die thuis gespeeld worden voor twintig 
minuten per dag, gedurende vier dagen per 
week, voor een periode van vier weken. 
Daarbij zijn er voorafgaand aan het 
programma, meteen na afloop van de 
interventie (week vijf) en bij een follow-up 
(week dertien) testen afgenomen. Bij het 
programma heeft een fysiotherapeut de 
instructie gedaan en daarnaast ook alles 
bijgehouden.  
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 
zowel de transfemorale amputatie 
participanten als de Van-Ness amputatie 
participanten verbetering lieten zien in de 
scores van de spelletjes. Echter voor de Van 
Ness participanten lijken deze verbeteringen 
niet post-interventie verbeteringen in balans te 
weerspiegelen. Aangezien de betrouwbaarheid 
van deze test voorheen niet beoordeeld is, laat 
dit zien dat de scores van de videospelletjes 
niet gebruikt moeten worden als een maatstaf 
test voor potentiële verbeteringen in balans, 
ondanks hun belangrijke motiverende invloed 
in het bezig houden van kinderen en 
adolescenten met revalidatie therapie. 
De resultaten van deze studie zeggen dat het 
Wii Fit systeem een nuttig gereedschap is om 
bestaande klinische training en fysieke 
therapie programma’s te vergroten voor 
individuen met amputaties. Daarnaast dient er 
zorgvuldig te moeten worden overwogen hoe 
de technologie gebruikt wordt. Clinici die 
gebruik maken van dit systeem moeten nauw 
samenwerken met patiënten om hun specifieke 
behoeften te beoordelen, inclusief fysieke en 
mentale conditie, om de meest effectieve 
manier te bepalen van het integreren van de 
technologie als onderdeel van een uitgebreide 
therapie programma. Duidelijke instructies en 
begeleiding, alsmede voortdurende monitoring, 
moet een essentieel onderdeel zijn van elk 
programma. Ook is het handig om het 
therapieprogramma voort te laten duren, om 
ervoor te zorgen dat verbeteringen in de 
balans worden bewaard. Bij dit artikel is geen 
significantie niveau te vinden .  
 
Looptraining 
Het eerste artikel met betrekking tot 
looptraining is “Home-Based treadmill 
training to improve gait performance in 
persons with a chronic transfemoral 

amputation”. Binnen dit onderzoek van 
Darter, e.a. (2013) is gekeken of er verbetering 
te zien is bij de gang van patiënten met een 
transfemorale amputatie na het doen van een 
acht wekend durend programma waarbij ze 
wandeloefeningen doen op een loopband. Er is 
geen gebruik gemaakt van een controlegroep. 
Hoe de experimentele groep is samengesteld 
is te lezen in tabel 3. Ook punten zoals de 
tijdsduur van het programma, de methode en 
de gevonden conclusies zijn te vinden in tabel 
3. Het trainingsprogramma voor de groep 
bestaat uit een loopband oefening van dertig 
minuten waarbij er vijf rondes, elk twee 
minuten durend, op verschillende snelheden 
worden gewandeld. Deze oefening wordt 
driemaal per week uitgevoerd op de loopband.  
De acht wekende durende home-based 
training gaf een verbetering in de zelf 
geselecteerde wandelsnelheid (SSWS)  maar 
niet in de maximale wandelsnelheid (MWS). 
Ook is uit het onderzoek naar voren gekomen 
dat er een significant verschil te zien is in het 
traject van de eerste vier weken bij SSWS 
(p<.001) voor elke interval en voor MWS 
(P<.01) voor elke interval. Volgens het 
onderzoek is home-based loopband training 
een effectieve methode om de gang van 
iemand met een transfemorale amputatie te 
verbeteren. 
 
Het tweede artikel is “Gait training with 
virtual reality-based real-time feedback: 
improving gait performance following 
transfemoral amputation”. Binnen dit 
onderzoek van Darter en Wilken (2011) is er bij 
één patient met een transfemorale amputatie 
onderzocht of een drie weken durend 
programma bestaande uit looptraining met 
real-time feedback een verbetering geeft aan 
het looppatroon (experimentele groep), ten 
opzichte van dertig personen zonder 
transfemorale amputatie die geen programma 
volgen (controlegroep). Bij de controlegroep 
(geen training) wordt er alleen door middel van 
een enkele testsessie de normatieve waarden 
vastgesteld voor het vergelijken van de 
waarden van de participant die het 
trainingsprogramma volgt. Leeftijd, lengte, 
gewicht en achtergrondinformatie over de 
participant zijn te lezen in tabel 3. Ook punten 
zoals tijdsduur van het programma, de 
methode en de gevonden conclusies zijn te 
vinden in tabel 3. Het trainingsprogramma voor 
de participant bestaat uit een looptraining van 
twaalf sessies van dertig minuten met daarbij 
real-time visuele feedback genaamd CAREN.  
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 
de twaalf sessies van looptraining met real-
time feedback een positief effect hebben op de 
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loopprestaties van de proefpersoon. Naast een 
verbeterde loopfunctie heeft de persoon ook 
een verbeterde longfunctie gekregen.  Er zijn 
wel een aantal potentiële factoren die kunnen 
hebben bijgedragen aan de geobserveerde 
verbeteringen in de biomechanische en 
psychologische gang uitvoering, maar die ook 
potentieel beperkend kunnen hebben gewerkt. 
Echter, het gebruik van de real-time feedback 
lijkt veelbelovend voor het verbeteren van de 
revalidatie van individuen met een amputatie, 
daar het potentieel een meer effectieve 
methode is voor het bewerkstelligen van de 
gewenste veranderingen. Punten over 
significantie zijn niet in het artikel te vinden.   
 
Het derde artikel met betrekking tot 
looptraining is “Using the Nintendo Wii Fit 
and body weight support to improve 
aerobic capacity, balance, gait ability and 
fear of falling: two case reports”. Dit 
onderzoek van Miller, e.a. (2012) is al eerder 
gebruikt in deze review, namelijk wat betreft de 
balanstraining. Onder het kopje 
“balansoefeningen” is te lezen waar dit artikel 
en dit onderzoek over gaan, maar ook in tabel 
3.  Zoals eerder te lezen is, is uit dit onderzoek 
naar voren gekomen dat het gebruik van de 
Nintendo Wii Fit balansspelletjes in combinatie 
met looptraining een positief effect hebben op 
het lopen. Daarnaast was de angst om te 
vallen bij de patiënten ook verminderd. Bij dit 
artikel is geen significantie niveau te vinden.  
 

Discussie 
Als er wordt gekeken naar de zes gebruikte 
artikelen binnen deze review, dan is het 
belangrijk om naar overeenkomsten en 
verschillen te zoeken binnen de drie clusters. 
 
De twee gebruikte artikelen die onder het 
trainen van de heupkracht vallen lijken niet al 
te veel met elkaar gemeen te hebben. De 
grootte en de verhouding in geslacht van de 
onderzoeksgroepen komen vrijwel overeen, 
echter bij het onderzoek van Nolan (2012) 
worden er naast mensen met een 
transfemorale amputatie ook mensen met een 
transtibiale amputatie onderzocht. Waarbij het 
onderzoek van Nolan (2012) zich richt op een 
experimentele groep en een controlegroep, 
richt het onderzoek van Sin, e.a. (2014) zich 
op twee groepen die allebei het experimentele 
programma uitvoeren en is er geen extra groep 
die alleen de controlegroep vormt. De 
experimentele groepen binnen beide 
onderzoeken volgen totaal andere 
beweegprogramma’s. Daarnaast duurt het ene 
programma per sessie veertig tot vijftig 
minuten, terwjil het andere programma maar 

ongeveer vijftien tot twintig minuten duurt per 
sessie. Deze verschillen in de gebruikte 
interventies heeft een nadelig effect op het 
vergelijken tussen de gebruikte interventies.   
Uit het ene artikel van heupkrachttraining is 
naar voren gekomen dat twee keer per week 
doen van balans- en coordinatieoefeningen in 
combinatie met heupversterkende oefeningen 
voldoende is om de heupsterkte bij mensen 
met een amputatie aan de onderste ledematen 
te verbeteren. Uit het andere artikel blijkt dat 
een experimenteel beweegprogramma (ook 
tweemaal per week) bestaande uit drie sets 
van 10RM op de heup abductor machine een 
krachttoename geeft, een verbetering geeft in 
de Timed Up & Go Test (TUG) en in balans bij 
oudere mensen. Wat overeenkomt tussen 
beide onderzoeken is dat de bedachte 
experimentele interventies beiden 
verbeteringen laten zien in de kracht en sterkte 
van de heup. Dit kan gunstig zijn voor het 
verbeteren van de loopprestaties van mensen 
met een transfemorale amputatie, maar ook 
voor het verbeteren van ADL. Op zichzelf 
staand lijken beide artikelen vrij betrouwbaar te 
zijn, zowel qua onderzoek als qua resultaten. 
Bij het artikel van Sin, e.a. (2014) staan helder 
de significantieniveau’s omschreven. Bij het 
artikel van Nolan (2012) hadden de 
significantieniveau’s wellicht wat duidelijker 
omschreven mogen worden.  
 
De twee gebruikte artikelen die onder 
balanstraining vallen komen beter overeen met 
elkaar dan de artikelen over  heupkracht 
training. Uiteraard zijn er ook wel verschillen. 
Zo betreft het onderzoek van Miller, e.a. (2012) 
twee case reports, terwijl het onderzoek van 
Andrysek, e.a. (2012) bestaat uit een 
experimentele groep en een onderzoeksgroep. 
Daarnaast zijn de participanten van Miller, e.a. 
(2012) twee volwassen mannen, terwijl de 
participanten van Andrysek, e.a. (2012) allen 
kinderen zijn (zowel jongens als meisjes). Bij 
het laatstgenoemde artikel worden niet alleen 
mensen met een transfemorale amputatie 
onderzocht, maar ook met een Van-Ness 
amputatie. Beide onderzoeken volgen 
ongeveer het zelfde beweegprogramma en in 
beide artikelen worden ook zo goed als 
dezelfde conclusies uit de onderzoeken 
getrokken, namelijk dat het doen van 
oefeningen op de Nintendo Wii Fit Balance 
gedurende meerdere dagen per week 
verbeteringen in de scores van de spelletjes 
laten zien en daarmee de balans verbeteren.  
Ondanks dat beide onderzoeken twee totaal 
andere doelgroepen hebben (volwassenen 
tegenover kinderen) en twee totaal andere 
onderzoeksopzetten, komen ze met vrijwel 
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hetzelfde beweegprogramma tot ongeveer 
dezelfde conclusies. Daarmee is het 
aannemelijk om te zeggen dat het doen van 
oefeningen op de Nintendo Wii Fit Balance wel 
degelijk zin heeft voor het verbeteren van de 
balans bij mensen met een transfemorale 
amputatie.  
 
De drie gebruikte artikelen die onder 
looptraining vallen komen niet geheel met 
elkaar overeen. Het artikel van Miller, e.a. 
(2012) is gericht op het gebruik van de 
Nintendo Wii Fit Balance en is qua methode 
totaal anders dan andere twee artikelen. 
Hierboven is al beschreven dat dit artikel best 
wel betrouwbaar lijkt te zijn qua resultaten en 
conclusies, ondanks dat het een case report is. 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
de Wii Fit Balance een positieve invloed kan 
hebben op de aerobische capaciteit. 
Aerobische capaciteit is bij looptraining 
belangrijk. De andere twee artikelen komen 
heel wat meer overeen met elkaar als er wordt 
gekeken naar het trainingsprogramma. 
Weliswaar komt bij het ene onderzoek (Darter, 
e.a., 2013) een training van acht weken en bij 
het andere onderzoek (Darter en Wilken, 2011) 
maar een training van drie weken, de 
conclusies zijn ongeveer hetzelfde. Zo is bij het 
onderzoek van Darter, e.a. (2013) naar voren 
gekomen dat home-based loopband training 
een effectieve methode is om de gang van 
iemand met een transfemorale amputatie te 
verbeteren. Bij Darter en Wilken (2011) komt 
bijna hetzelfde naar voren, namelijk dat twaalf 
sessies van looptraining (waaronder op een 
loopband) met real-time feedback een positief 
effect geeft op het verbeteren van de 
loopprestaties van iemand met een 
transfemorale amputatie. Er moet wel gezegd 
worden dat het onderzoek van Darter, e.a. 
(2013) geen controlegroep heeft (en de 
experimentele groep maar acht participanten 
heeft, waarbij de geslachtsverhouding 
onbekend is) en dat het onderzoek van Darter 
en Wilken (2011) alleen een casereport betreft, 
maar dat die wel een controlegroep heeft van 
dertig personen zonder amputaties om 
normatieve waarden vast te stellen.  
 
Gezien het feit dat er maar een zeer beperkt 
aantal redelijk bruikbare artikelen per cluster is 
gevonden, is er maar een erg kleinschalig 
onderzoek verricht naar de effecten van de 
verschillende trainingsmethodes op mensen 
met een transfemorale amputatie. De grootte 
van de onderzoeksgroep voor deze review 
zorgt ervoor dat het niveau van de review naar 
beneden wordt gehaald. Uit de resultaten en 
de conclusies kan men wel informatie halen, 

maar of deze informatie zeer betrouwbaar is, is 
maar de vraag.   
 
Niet alleen is er maar een beperkte aantal 
artikelen, ook niet alle zes de artikelen komen 
geheel overeen met de vooraf gestelde 
inclusiecriteria. Echter, er is toch besloten om 
verder te werken met alle zes de artikelen, 
omdat er anders helemaal geen review 
gemaakt kon worden. De beperkte 
overeenkomsten met de vooraf gestelde 
inclusiecriteria zorgen er wel voor dat de kracht 
van het bewijs van de onderzoeken niet zeer 
goed is.  
 
Eén van de zes onderzoeken is een 
randomized controlled trial (Nolan, 2012). 
Deze is zeer betrouwbaar.  De randomized 
cross-over trial (Sin, e.a., 2014) en de 
randomized clinical trials  van Darter, e.a. 
(2013) en Andrysek, e.a. (2012) zijn normaal 
gesproken ook vrij betrouwbare 
onderzoeksopzetten. De twee onderzoeken die 
case reports zijn, zijn minder betrouwbaar. 
Geen van de zes onderzoeken is dubbelblind 
uitgevoerd, een aantal hiervan zijn echter wel 
enkelblind uitgevoerd.  
 
Bij vier van de zes artikelen ontbreken 
significantieniveau’s. Significantie zegt iets 
over de betrouwbaarheid van bepaalde 
meetgegevens. Het zegt namelijk iets over de 
kans dat het verschil in de gegevens berust op 
toeval. Uiteraard kan het zo zijn dat de 
resultaten van een onderzoek significant zijn, 
maar dat het onderzoek onbetrouwbaar is. 
Echter bij deze vier artikelen staat helemaal 
geen significantieniveau beschreven. Dat zorgt 
ervoor dat het lastig is om te checken of de 
resultaten betrouwbaar zijn.  
 
Conclusie 
Uit het onderzoek is gebleken dat een 
trainingsmethode die het meeste effect heeft 
op mensen met een transfemorale amputatie 
een methode is die een combinatie is van de 
drie clusters: heupkracht training, 
balansoefeningen en looptraining.  Een nuttige 
methode voor heupkracht training is het doen 
van heupversterkende oefeningen, waarbij er 
ook oefeningen gedaan worden op de 
heupabductor machine.  Een goede methode 
voor het trainen van de balans bij mensen met 
een transfemorale amputatie is het uitvoeren 
van spelletjes op de Nintendo Wii Fit Balance. 
Bij looptraining voor mensen met een 
transfemorale amputatie is het lopen op een 
loopband, eventueel in combinatie met real-
time feedback, een goede methode.  De Wii Fit 
Balance kan ook een positieve invloed hebben 
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op de aerobische capaciteit en daarmee het 
lopen. De oefeningen op zich zijn voldoende 
om verbeteringen te bewerkstelligen bij 
mensen met een transfemorale amputatie, 
echter vanwege de grote overlap tussen de 
verschillende beweegprogramma’s lijkt een 
combinatie van de bovenstaande programma’s 
het meeste effect te hebben op de ADL van 
patiënten.   
 
Aanbeveling 
Vanwege het feit dat er weinig kwalitatief goed 
onderzoek gedaan is naar trainingsmethodes 
voor mensen met een transfemorale 
amputatie, wordt er aanbevolen om meerdere, 
grotere en kwalitatief betere onderzoeken naar 
verschillende trainingsinterventies te doen voor 
mensen met een transfemorale amputatie.
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Tabel 1–Gebruikte artikelen heupkrachttraining 

 
Auteurs L. Nolan S.J. Sin, K.D. Winston, J. Mitchell, J. Girlinghouse, K. Crochet 

Jaartal van publicatie 2012 2014 

Onderzoeksopzet Randomized controlled trial Randomized cross-over trial, enkelblind 

Grootte 
onderzoeksgroep 

16 participanten 
 

17 participanten  

Kenmerken 
onderzoeksgroep: 
gemiddelde leeftijd en 
spreiding, verhouding 
man -vrouw, verhouding 
experimentele groep 
controle groep 

-  16 participanten (7 personen met transtibiale amputatie, 8 personen met 

transfemorale amputatie en 1 met bilaterale amputaties – 11 mannen, 5 vrouwen)  

 

- Groep 1: eigen standaard activiteiten (controle groep) 

 8 participanten (5 mannen, 3 vrouwen) 

 5 participanten met transfemorale amputaties, 3 participanten met transtibiale 

amputaties 

 gemiddelde leeftijd: 49 jaar, SD= 9.1 jaar 

 lengte: 1,70 meter, SD= 0,08 meter 

 lichaamsgewicht: 76.2 kg, SD=14,9 kg 

 jaren als geamputeerde: 8,3 jaar, SD=11,3 jaar 

 

- Groep 2: tweemaal per week heup versterkend programma  (experimentele groep) 

 8 participanten (6 mannen, 2 vrouwen) 

 3 participanten met transfemorale amputaties, 4 participanten met transtibiale 

amputaties en 1 participant met bilaterale amputaties 

 gemiddelde leeftijd: 41,4 jaar, SD= 8,4 jaar 

 lengte: 1,80 meter, SD= 0,12 meter 

 lichaamsgewicht: 91,5 kg, SD=25,5 kg 

 jaren als geamputeerde: 8,2 jaar, SD=9,2 jaar 

- 17 participanten (allen met transfemorale amputatie – 13 mannen, 4 vrouwen) 

 gemiddelde leeftijd: 67.8, SD = 5.2 

 kant van amputatie, rechts: 6 

 kant van amputatie links: 14 

 jaren als geamputeerde: 7.3 jaar, SD = 8.2 

 bovenbeen lengte (cm): 31.6, SD = 4.7 

 

- Groep 1: De  EC-groep (experimentele interventie eerst) 

 begonnen met 9 participanten 

 geëindigd met 8 participanten 

 

- Groep 2: De CE-groep (actieve controle interventie eerst) 

 begonnen met 8 participanten 

 geëindigd met 7 participanten 

 

Gebruikte methode 
(beschrijf het 
beweegprogramma) 

Het betreft voor beide groepen een tien weken lang durend programma. Alle 
participanten hebben testen ondergaan wat betreft kracht van de heup, zuurstof 
consumptie en wat betreft lopen, voorafgaand én na afloop van de periode van tien 
weken. Voor de training groep (groep 2) geldt dat de testen na afloop van de periode 
van tien weken binnen twee dagen na het volbrengen van de trainingsperiode zijn 
afgenomen.  
 
Groep 1 (Controlegroep) 
De activiteiten van de controle groep (groep 1) bestaan uit de eigen standaard 
activiteiten van elke persoon binnen deze groep. Zij gingen dus verder in dezelfde 
vorm en met dezelfde hoeveelheid aan trainingen die zij drie maanden voorafgaand 
aan het onderzoek ook al deden. Hierbij gaat het om wandelen, Nordic Walking, 
zwemmen, aerobics, fysiotherapie of om helemaal geen beweging.  
 
Groep 2 (Trainingsgroep) 
Het programma voor de trainingsgroep (groep 2) bestaat uit twee trainingssessies per 
week met tenminste één dag rust tussendoor, gedurende tien weken. Alle 

Alle participanten hebben testen ondergaan met betrekking tot, wandelen, balans en kracht in de 
heupen. Deze testen zijn zowel voorafgaand als na de periode van acht weken uitgevoerd. 
 
De EC-groep (experimentele interventie eerst) heeft als eerste de experimentele interventie 
uitgevoerd en daarna de actieve controle interventie. Voor de CE-groep (controle interventie eerst) 
geldt het omgekeerde, namelijk eerst de actieve controle interventie en daarna de experimentele 
interventie.   
 
Het experimentele beweegprogramma bestaat uit de volgende oefeningen: 

- De experimentele beweegprogramma wordt tweemaal per week uitgevoerd onder 
toezicht, gedurende acht weken. 

- Voor de warming up werd er gebruikt gemaakt van een Keiser M3 stationare 
cycleesgometer gedurende vijf minuten.  

- De intensiteit voor de training werd bepaald aan de hand van het uitvoeren van tien 
herhalingen op de hip abductor machine, waarbij er telkens vijf pond werd toegevoegd. 
Bij elke weerstand werd de participant gevraagd tien herhalingen uit te voeren. Dit ging 
zo door totdat tien herhalingen niet meer volledig uitgevoerd konden in een continue set. 
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trainingssessies werden geleid door een instructeur. Elke trainingssessie bestond uit 
een warming-up, balans en coördinatie oefeningen, heup versterkende oefeningen en 
een cooling-down. 
 
-         De warming-up bestaat uit: twintig minuten makkelijk, rustig fietsen op een    
stationary fiets.  
-         De balans en coördinatie oefeningen duren vijf tot tien minuten en      
bestaan per sessie uit één van de volgende oefeningen: balanceren op een onstabiele 
ondergrond (waarbij de balans moelijkheidsgraad elke week iets hoger werd), stappen 
over obstakels heen, sit-ups en push-ups, wandelen langs een smalle lijn op de vloer 
waarbij één voet voorbij de andere werd geplaatst , lopen door een serie van smalle 
hoepels op de grond geplaatst waarbij één stap in elke hoepel moest worden gedaan 
tot het eind van de series, of staan op één been en aanraken van elke van drie 
verschillende markeringen op de vloer met de andere voet, daarna veranderen van de 
staande voet.   
-         De heup versterkende oefeningen bestaan uit: “langzame” heup flexie en 
extensie oefeningen en “snelle” heup flexie en extensie oefeningen. Alle bewegingen 
worden uitgevoerd met een enkel gewicht geplaatst aan de distale gedeelte van de 
heup en alle oefeningen werden uitgevoerd met de prothese aan.  
De langzame bewegingen: een gewicht kiezen waarmee  een participant tien keer 
achter elkaar de beweging succesvol kon afleggen.  
De snelle bewegingen: een lichter gewicht kiezen en vijftien keer zo snel als mogelijk 
de bewegingen succesvol afleggen.  
Voor de eerste twee weken: 2x10 voor de langzame flexie en extensie van beide 
benen, 2x15 voor de snelle flexie en extensie van beide benen.  
Vanaf week drie: 3x10 voor de langzame, 3x15 voor de snelle.  
-        De cooling-down bestaat uit: stretching en daarna vijf tot tien minuten wandelen.  
 

De hoogste weerstand op welke de participant succesvol tien herhalingen in een keer 
kon uitvoeren, werd gezien als de 10RM. 

- De hip abductor machine werd uitgevoerd met de prothese om. Er werden drie sets van 
10 RM uitgevoerd. Elke sessie duurde 15-20 minuten inclusief de vijf minuten warming-
up op de Keiser M3 stationare cycleesgometer. 

 
Het controle beweegprogramma bestaat uit de volgende oefeningen:  
 

- Het controle beweegprogramma wordt tweemaal per week uitgevoerd onder toezicht, 
gedurende acht weken. 

- Als controle oefening werd er arm ergometrie gedaan. Een sessie duurde dertig minuten 
op een intensiteit van zestig cycli/min tegen een elektrische metronoom. Het doel was op 
60% van de maximale hartslag te trainen.  

- De weerstand werd periodiek aangepast om een consistent doel te verzekeren tijdens 
de duur van de trainingsperiode. 

Tijdsduur programma Het betreft voor beide groepen een tien weken lang durend programma. Alle 
participanten hebben testen ondergaan wat betreft kracht van de heup, zuurstof 
consumptie en wat betreft lopen, voorafgaand én na afloop van de periode van tien 
weken. Voor de training groep (groep 2) geldt dat de testen na afloop van de periode 
van tien weken binnen twee dagen na het volbrengen van de trainingsperiode zijn 
afgenomen.  

De experimentele interventie duurt acht weken en de actieve controle interventie duurt acht weken. 
Daar tussen zitten nog een aantal weken om het eventuele effect van beide interventies te laten 
uitwerken zodat alle participanten weer op “baseline” niveau zitten voordat ze aan de volgende 
interventie beginnen.  Alle participanten hebben de testen ondergaan met betrekking tot 
heupkracht, wandelen en balans, zowel voorafgaand en na afloop van de periode van acht weken.  
 
De EC-groep heeft eerst de experimentele interventie uitgevoerd van acht weken, vervolgens een 
paar weken rust gehad, waarna de actieve controle interventie van acht weken werd uitgevoerd.  
De CE-groep heeft eerst de actieve controle interventie van acht weken uitgevoerd, vervolgens 
een paar weken rust gehad, waarna de experimentele interventie van acht weken werd uitgevoerd. 
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Uitkomstmaat  Alle participanten hebben testen ondergaan wat betreft: 
- kracht in de heupen 
- zuurstof consumptie 
- lopen (loopgang analyse) 
 
Bij de testen voorafgaand aan het tien weken durend programma is de participanten 
gevraagd of ze konden rennen met hun prothese, zo ja, dan werd er van ze gevraagd 
om te laten zien of ze konden rennen. Dit gold voor maar één participant.  Na afloop 
van het beweegprogramma werd de mogelijkheid tot rennen binnen de trainingsgroep 
opnieuw getest.   
    

 Alle participanten hebben de volgende testen ondergaan zowel aan het begin als aan het eind van 
het onderzoek: 
- Timed Up and Go (TUG) test 
- Twee minuten wandeltest (2MWT) 
- Heup abductie kracht (door middel van de microFET2 digitale in de hand gehouden 
dynamometer) 
- Bovenbeenomtrek 
 
Secundaire testen die afgenomen zijn, zijn de volgende: 
- Specific Balance Confidence Scale (ABC) 
- Houghton schaal van prothese gebruik 

Gevonden conclusie 
(waar mogelijk inclusief 
significantieniveau) 

De resultaten van deze studie laten zien dat twee keer per week trainen gedurende 
tien weken voldoende/toereikend is om de heup kracht/sterkte bij mensen met een 
amputatie aan de onderste ledematen significant te verbeteren.  
 
Voor mensen die het trainingsprogramma niet hebben gevolgd (groep 1), was tien 
weken voldoende tijd om de kracht van de heup extensor significant te verminderen.  
 
Er wordt aangeraden dat een “strengthening” programma dat zich zowel richt op de 
beschadigde ledematen als op de intacte ledematen, regelmatig gevolgd wordt door 
de mensen met een amputatie aan de onderste ledematen, om zo na de amputatie het 
verliezen van kracht in de ledemaat te voorkomen.  
 
Daarnaast konden meerdere participanten in de trainingsgroep (groep 2) voor het 
eerst rennen na het afmaken van het complete trainingsprogramma. Het is niet bekend 
of de kracht oefeningen alleen hebben geholpen om dat te bereiken, of dat de balans 
oefeningen ook nodig waren. Daarom wordt aangeraden dat verder onderzoek wordt 
gedaan naar de rol van balans op het vermogen om te rennen bij personen met een 
amputatie aan de onderste ledematen.      

De voordelen van het onderzoek zijn dat de heup abductor krachtoefening materiaal nodig heeft 
dat makkelijk te vinden is in fitnesscentra, de oefening is makkelijk zelfstandig uit te voeren en de 
knie- en bovenbeenpads zijn makkelijk aan te passen voor de heupstand. 
 
Er was voor de TUG, 2MWT, ABC, Houghton schaal, zittend en zij-liggende abductor kracht geen 
“baseline” verschil tussen de interventies (p>0,05 voor allemaal), alhoewel de passieve kracht 
groter was voor de experimentele interventie (p<0,05). Na acht weken van krachttraining gericht op 
de heup abductoren waren er significante interventie effecten voor de TUGm ABC (p<0,01 voor 
allebei), 2MWT (p<0,05), zittend en zij-liggende abductor kracht (p=0,05 voor allebei), maar niet 
voor de passieve kracht, prothese gebruik en de bovenbeenomtrek (p>0,05).  
De resultaten van deze studie laten zien dat twee keer per week de hip abductor machine een 
krachttoename geeft en een verbetering geeft in de TUG en in balans bij oudere mensen. 
 
Deze studie suggereert dat patiënten met unilaterale transfemorale amputatie hun functionele 
prestatie en hun vertrouwen in de balans kunnen verbeteren als ze intensieve heup abductor 
krachttraining volgen.  
 
Er is verder  onderzoek nodig om te kijken of er ook winst te behalen is met andere materialen bij 
heup abductor krachtoefening, zodat er eventueel zelfstandig thuis getraind kan worden. 
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Tabel 2–Gebruikte artikelen balansoefeningen  
Auteurs C.A. Miller, D.M. Hayes, K. Dye, C. Johnson, J. Meyers  J. Andrysek, S. Klejman, B. Steinnagel, R. Torres-Moreno, K.F. Zabjek, N.M. Salbach, K. 

Moody  

Jaartal van publicatie 2012 2012 

Onderzoeksopzet Twee Case Reports Randomized clinical trial 

Grootte onderzoeksgroep 2 participanten 16 participanten  

Kenmerken 

onderzoeksgroep: 

gemiddelde leeftijd en 

spreiding, verhouding 

man -vrouw, verhouding 

experimentele groep 

controle groep 

-  2 participanten (2 mannen, allebei transfemorale amputatie) 

 

- Participant A:  

 62 jaar oud 

 man 

 32 maanden na transfemorale amputatie 

 heeft verminderd vertrouwen in balans, angst voor vallen en 

een groeiende sedentaire leefstijl sinds de amputatie 

 Primaire doel: lopen zonder kruk of stok om mee te kunnen 

doen in zijn sociale rollen. Toch heeft de participant, door zijn 

angst voor vallen,  terughoudendheid uitgedrukt wat betreft het 

meedoen aan beweegactiviteiten binnen de gemeenschap 

(buiten de fysiotherapie-instelling). 

 

- Participant B:  

 58 jaar oud 

 man 

 9 jaar na transfemorale amputatie 

 beperkte energie en beperkingen in balans tijdens gevorderde 

loop training.  

 kan niet volledig meedoen in gemeenschapsactiviteiten  

- 16 participanten (9 meisjes/vrouwen, 7 jongens/mannen) 

 

- Groep 1: De  controle groep 

 10 kinderen die zich normaal ontwikkelen (5 meisjes, 5 jongens) 

 leeftijd komt overeen met de leeftijd van de kinderen/jongeren van de experimentele groep 

 gemiddelde leeftijd: 10,7 (SD = 2,8) 

 gemiddelde lengte: 147,0 (SD = 18,7) 

 gemiddeld gewicht: 44,0 (SD = 13,2) 

 

- Groep 2: Wii Fit Training met balans plank (experimentele groep) 

 6 participanten (3 met transfemorale amputatie, 3 met Van-Ness amputatie) 

 4 meisjes, 2 jongens 

 Gemiddelde leeftijd: 11,8 (SD = 3,5) 

 gemiddelde lengte: 150.7 (SD = 15,2) 

 gemiddeld gewicht: 46,7 (SD = 17,8) 

 Tijd sinds amputatie: 18,5 (SD = 8,8) 

Gebruikte methode 

(beschrijf het 

beweegprogramma) 

Voor beide participanten geldt het volgende programma: 

- Programma duurt zes weken; 

- Twee sessies per week, onder toezicht; 

- De sessies bestaan uit twintig minuten spelen op Nintendo Wii 

Fit Balance en twintig minuten looptraining gebruik makend van 

de Body Weight Support en lopen op een normale ondergrond.  

 

Bloeddruk, hartslag en een cijfer wat betreft de waargenomen 

inspanning werden bijgehouden bij het begin, na elke oefening 

en na vijf minuten van herstel aan het einde van elke sessie.  

 De controlegroep (geen training) heeft alleen een balans beoordeling moeten ondergaan om een 

basis te creëren voor vergelijking met de groep participanten met een amputatie aan de onderste 

ledematen.  

Voor de experimentele groep geldt het volgende programma: 

- Twee videogames (bestaande uit gewicht verschuiven tijdens staan), werden thuis gespeeld voor 

twintig minuten per dag 

- Gedurende 4 dagen per week, voor een periode van 4 weken.  

 

Een fysiotherapeut heeft de instructie en het  bijhouden van alles gedaan.  
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Tijdsduur programma Het betreft voor beide participanten een zes weken lang durend 

programma.  

Voor de experimentele groep betreft het een 4 weken lang durend programma. Daarbij zijn er 

voorafgaand aan het programma, meteen na afloop van de interventie (week 5) en bij een follow-up 

(week 13) testen afgenomen.  

Uitkomstmaat  Beide participanten hebben testen ondergaan wat betreft: 

- Oxygen Uptake Efficiency Slope (OUES) 

- Dynamische balans (biodex platform systeem) 

- Activities-Specific Balance Confidence (ABC) schaal 

- Spatial-temporal parameters van gang (GAITRite)   

● Beide groepen hebben testen ondergaan wat betreft: 
- Postural control characteristics gebruik makend van center of pressure (COP) discplacements 
tijdens stil staan 
- Functionele balans gebruik makend van de Community Balance and Mobility schaal (CB&M) 
- Naleving, veiligheid en haalbaarheid gebruik makend van aangepaste questionnaires.  

Gevonden conclusie 

(waar mogelijk inclusief 

significantieniveau) 

Beide participanten laten verbetering zien in dynamische balans, 

vertrouwen in balans, economy of movement en spatial-temporal 

parameters van gang.  

Participant A verminderde het nodig hebben van een 

ondersteunend apparaat tijdens het meedoen aan 

beweegactiviteiten binnen de gemeenschap (buiten de 

fysiotherapie-instelling).  

Participant B verbeterde zijn aerobische capaciteit, dat was te 

zien aan een verhoging in de OUES.  

 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruiken van 

de Nintendo Wii Fit training en Body Weight Support effectieve 

interventies zijn voor het bereiken van functionele doelen voor 

het verbeteren van vertrouwen in balans, het verminderen van 

ondersteunende apparaten, en voor het verbeteren van energie 

efficiëntie wanneer ze rondlopen met een transfemorale 

prothese.  

 

 

De verhoging  in scores van de spelletjes tussen het begin van de interventie en na afloop van de 

interventie laat zien dat de kinderen wel echt de spelletjes hebben gedaan tijdens het 4 weken 

durende balans trainingsprogramma.  

Zowel de transfemorale amputatie participanten als de Van Ness amputatie participanten lieten 

verbetering zien in de scores van de spelletjes. Echter voor de Van Ness participanten lijken deze 

verbeteringen niet post-interventie verbeteringen in balans (gemeten door COP) te weerspiegelen. 

Aangezien de betrouwbaarheid van deze test voorheen niet beoordeeld is, laat dit zien dat de scores 

van de videospelletjes niet gebruikt moeten worden als een maatstaf test voor potentiële 

verbeteringen in balans, ondanks hun belangrijke motiverende invloed in het bezig houden van 

kinderen en adolescenten met revalidatie therapie 

 

In vergelijking met allerlei studies is er een grote vermindering in COP displacements opgetreden 

voor de transfemorale participanten, maar niet voor de Van-Ness participanten. Een potentiële reden 

hiervoor is dat aan het begin van de interventie de Van-Ness groep COP uitkomsten had die veel 

dichter bij normaal (controlegroep) lagen dan de transfemorale groep. Daarom had de Van-Ness 

groep minder ruimte voor verbetering. 

Een belangrijke aanbeveling voor toekomstige studies gericht op het evalueren van de effectiviteit 

van therapieën gebaseerd op videogames, is het opnemen van extra criteria op het gebied van 

screening van de participanten van het onderzoek, om zo te helpen om mensen uit te sluiten die 

wellicht al een bijna normale balans hebben, en daarom niet veel zouden hebben aan een 

programma.  

  

De resultaten van deze studie zeggen dat het Wii Fit systeem een nuttig gereedschap is om 

bestaande klinische training en fysieke therapie programma’s te vergroten voor individuen met 

amputaties. Er dient zorgvuldig te moeten worden overwogen hoe de technologie gebruikt wordt. 

Clinici die gebruik maken van dit systeem moeten nauw samenwerken met patiënten om hun 

specifieke behoeften te beoordelen, inclusief fysieke en mentale conditie, om de meest effectieve 

manier te bepalen van het integreren van de technologie als onderdeel van een uitgebreide therapie 

programma. Duidelijke instructies en begeleiding, alsmede voortdurende monitoring, moet een 

essentieel onderdeel zijn van elk programma. Tot slot, het therapie programma moet wellicht 

voortdurend zijn, om ervoor te zorgen dat verbeteringen in de balans worden bewaard.  
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Auteurs B.J. Darter, D.H. Nielsen, H. Yack, K.F. Janz 
 

1. B.J. Darter en J.M. Wilken C.A. Miller, D.M. Hayes, K. Dye, C. Johnson, J. Meyers  

Jaartal van publicatie 2013 2011 2012 

Onderzoeksopzet Randomized clinical trial  Case Report Twee Case Reports 

Grootte 
onderzoeksgroep 

8 participanten  1 participant  2 participanten 

Kenmerken 
onderzoeksgroep: 
gemiddelde leeftijd en 
spreiding, verhouding 
man -vrouw, 
verhouding 
experimentele groep 
controle groep 

8 participanten (allen transfemorale amputaties) 

 

Groep (experimentele groep) 

 8 participanten (geslachtsverhouding onbekend) 

 elke participant heeft transfemorale amputatie 

ondergaan 

 bij elke participant minstens drie jaar na amputatie 

 gemiddelde leeftijd: onbekend 

 

Geen controlegroep aanwezig 

1 participant (man, transfemorale amputatie) + 30 mensen 
als controle groep 
 
Participant A: transfemorale amputatie 
 Leeftijd patiënt: 24 jaar 
 Lengte: 174 cm 
 Gewicht: 86,8 kg 
 Participant kan eigenlijk alles en woont zelfstandig in de 
lokale gemeenschap.  
 Participant heeft geen loopband wandelen gedaan of 
andere fysieke fitnessprogramma’s bij het begin van het 
onderzoek. Gedurende het onderzoek is de participant 
verder gegaan met zijn normale activiteiten profiel buiten 
de training om en is niet begonnen met een nieuw 
trainingsprogramma en heeft ook geen veranderingen 
gemaakt aan zijn prothese.  
 
Groep 1: controlegroep 
 groep van 30 personen zonder amputaties om 
normatieve waarden vast te stellen  

-  2 participanten (2 mannen, allebei transfemorale 

amputatie) 

 

- Participant A:  

 62 jaar oud 

 man 

 32 maanden na transfemorale amputatie 

 heeft verminderd vertrouwen in balans, angst voor vallen 

en een groeiende sedentaire leefstijl sinds de amputatie 

 Primaire doel: lopen zonder kruk of stok om mee te 

kunnen doen in zijn sociale rollen. Toch heeft de participant, 

door zijn angst voor vallen,  terughoudendheid uitgedrukt 

wat betreft het meedoen aan beweegactiviteiten binnen de 

gemeenschap (buiten de fysiotherapie-instelling). 

 

- Participant B:  

 58 jaar oud 

 man 

 9 jaar na transfemorale amputatie 

 beperkte energie en beperkingen in balans tijdens 

gevorderde loop training.  

 kan niet volledig meedoen in gemeenschapsactiviteiten  

Gebruikte methode 
(beschrijf het 
beweegprogramma) 

Het betreft voor de groep een acht weken durend home-
based programma met loopband training gedurende dertig 
minuten per dag, drie dagen per week.  
 
Elke dertig minuten durende training bestaat uit vijf rondes 
wandelen gedurende twee minuten bij drie verschillende 
snelheden. 

De training voor de participant bestaat uit een looptraining 
van twaalf sessies van dertig minuten met daarbij real time 
visuele feedback (CAREN).  
 
De controlegroep voert geen training uit. Bij de 
controlegroep wordt door middel van een enkele 
testsessie  de normatieve waarden vastgesteld.  

Voor beide participanten geldt het volgende programma: 
 
- Programma duurt zes weken; 
- Twee sessies per week, onder toezicht; 
- De sessies bestaan uit twintig minuten spelen op Nintendo 
Wii Fit Balance en twintig minuten looptraining gebruik 
makend van de Body Weight Support en lopen op een 
normale ondergrond.  
 
Bloeddruk, hartslag en een cijfer wat betreft de 
waargenomen inspanning werden bijgehouden bij het begin, 
na elke oefening, en na vijf minuten van herstel aan het 
einde van elke sessie.  

Tabel 3–Gebruikte artikelen looptraining 
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Tijdsduur programma De loopband training voor de gehele groep duurt acht 
weken.  
 
Er wordt gestart met een begintest. Daarna is er een 
tussentest na vier weken en aan het einde van het traject 
(na acht weken) wordt er een eindtest uitgevoerd.  

Het trainingsprogramma voor de participant duurt drie 
weken.  
Voorafgaand aan het trainingsprogramma worden er 
testen afgenomen bij de participant. Aan het einde van het 
programma (na drie weken) worden de testen nogmaals 
afgenomen en aan het einde van het traject (drie weken 
na afloop van het programma) worden nogmaals de testen 
afgenomen (om te kijken of de training nog steeds effect 
heeft).  

Het betreft voor beide participanten een zes weken lang 
durend programma.  

Uitkomstmaat  Fysieke testen: 
1. Twee Minuten Wandel Test 

 

Fysieke testen: 
1. Loopband test met verschillend e snelheden 

(0,73 – 1,47 m/s) 
2. Zuurstof consumptie test 

 

Beide participanten hebben testen ondergaan wat betreft: 
- Oxygen Uptake Efficiency Slope (OUES) 
- Dynamische balans (biodex platform systeem) 
- Activities-Specific Balance Confidence (ABC) schaal 
- Spatial-temporal parameters van gang (GAITRite)   

Gevonden conclusie 
inclusief waar 
mogelijk 
significantieniveau 

De acht wekende durende home-based training geeft een 
verbetering in de SSWS (zelf geselecteerde wandel 
snelheid) maar niet in de MWS (maximale wandel 
snelheid). 
 
Er is significant verschil te zien in het traject van de eerste 
4 weken bij SSWS (p<.001) voor elke interval en voor 
MWS (P<.01) voor elke interval.  
 
In het tweede gedeelte is er geen significant verschil te 
zien. Bij SSWS was dit P=.064 en bij MWV was dit 
P=.114. 
 
Home-based loopband training is een effectieve methode 
om de gang van iemand met een transfemorale amputatie 
te verbeteren.  
 

Twaalf sessies van looptraining met real time feedback 
geeft een positief effect op het verbeteren van de 
loopprestaties van de proefpersoon. Naast positief effect 
op het wandelen heeft de proefpersoon ook een 
verbeterde longfunctie gekregen. 
 
De participant heeft meerdere keren aangegeven dat zijn 
heup abductor “moe” was tijdens training. Dit zorgt voor 
verdere steun wat betreft het hebben van een 
krachttrainingstimulus.  
 
Er zijn wel een aantal potentiële factoren die kunnen 
hebben bijgedragen aan de geobserveerde verbeteringen 
in de biomechanische en psychologische gang uitvoering, 
maar die ook potentieel beperkend kunnen hebben 
gewerkt. Echter, het gebruik van de real-time feedback lijkt 
veelbelovend voor het verbeteren van de revalidatie van 
individuen met een amputatie, daar het potentieel een 
meer effectieve methode is voor het bewerkstelligen van 
de gewenste veranderingen.  

Beide participanten laten verbetering zien in dynamische 
balans, vertrouwen in balans, economy of movement en 
spatial-temporal parameters van gang.  
Participant A verminderde het nodig hebben van een 
ondersteunend apparaat tijdens het meedoen aan 
beweegactiviteiten binnen de gemeenschap (buiten de 
fysiotherapie-instelling).  
Participant B verbeterde zijn aerobische capaciteit, dat was 
te zien aan een verhoging in de OUES.  
 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruiken 
van de Nintendo Wii Fit training en Body Weight Support 
effectieve interventies zijn voor het bereiken van functionele 
doelen voor het verbeteren van vertrouwen in balans, het 
verminderen van ondersteunende apparaten, en voor het 
verbeteren van energie efficiëntie wanneer ze rondlopen met 
een transfemorale prothese.  
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3. Literatuur search naar wervingstrategieën  

3.1 Theorieën en modellen over gedragsverandering 
Er is gekeken naar de fases van gedragsverandering die er zijn. Om tot gedragsverandering 
over te gaan, is het van belang dat de cliënt zicht bewust is van het probleem (Miller & 
Rollnick, 2011). Zolang de cliënt zich niet bewust is van het risico door bepaalde gedrag wel 
of juist niet te voeren, zal er geen gedragsverandering plaatsvinden (Miller & Rollnick, 2011).  
Wanneer de cliënt zich nog niet bewust is van het risico dat hij/zij loopt op het moment dat 
hij/zij inactief blijft, en de voordelen van het sporten niet kent, zal de cliënt zijn/haar huidige 
leefstijl voortzetten. De cliënt zit hier in de precontemplatie fase (Miller & Rollnick, 2011). 
De overige fases van gedragsverandering ‘Prochaska en DiClemente’ zijn hieronder te 
vinden (Miller & Rollnick, 2011): 

 
1. Precontemplatie fase (Miller & Rollnick, 2011) 

- Cliënt is zich bewust van het risico bij de populatie maar niet bij zichzelf. 
- Cliënt ziet geen intentie tot veranderen in de komende zes maanden. Er is een 

gebrek aan kennis en/of motivatie. 
- Cliënt zit in de ontkenningsfase. 
- Cliënt gaat nog niets met het probleem doen. 

 
2. Contemplatie fase (Miller & Rollnick, 2011) 

- Cliënt is zich bewust van het probleem. 
- Cliënt heeft de intentie om het gedrag binnen zes maanden te veranderen, maar 

weet niet hoe. De motivatie is aanwezig maar er is nog geen duidelijk besluit om 
te veranderen of niet.  

- Cliënt staat open voor feedback en informatie.  
 

3. Preparatie fase (Miller & Rollnick, 2011) 
- Cliënt heft de intentie om het gedrag binnen een maand te veranderen. 
- Cliënt plant gedrag (actiegerichte programma’s) en neemt al stappen om het 

gedrag te veranderen. 
 

4. Actie fase (Miller & Rollnick, 2011) 
- Cliënt onderneemt actie om gedrag te veranderen of er heeft al 

gedragsverandering plaatsgevonden. 
- Cliënt ondervindt voordelen maar ook nadelen aan het nieuwe gedrag. 
- Nieuw gedrag is nog geen gewoonte, nieuw gedrag wordt geïmplementeerd. 

 
5. Gedragsbehoud (Miller & Rollnick, 2011) 

- Gedrag is ‘gewoonte’ geworden. 
- Er is kans op terugval. 

 
6. Terugval (Miller & Rollnick, 2011) 

- Cliënt is niet in staat het bereikte gedrag te handhaven en valt terug in het oude 
gedragspatroon. Er dient uitgezocht te worden waarom de persoon is 
teruggevallen en hoe het is ontstaan.  
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3.2 Factoren die een rol spelen in huidige beweeggedrag doelgroep en 

effectieve methoden bij het beïnvloeden van deze factoren 
Om de factoren die een rol spelen in het huidige beweeggedrag te analyseren is er gebruikt 
gemaakt van het ASE-model. Het ASE-model staat voor attitude, sociale invloed en eigen-
effectiviteit (Brug, Assema, van & Lechner , 2008). Het model gaat ervan uit dat het 
voornemen tot een bepaald gedrag de beste prognose vormt voor het uiteindelijke gedrag 
(NISB, z.d.). Eigenlijk alle factoren die in het ASE-model onder het kopje ‘barrières’ staan, 
spelen een rol in het huidige beweeggedrag van de doelgroep. Het gaat hier om barrières als 
een (te) dure sportprothese, de sport zelf die te duur is, een te grote afstand naar de 
sportaccommodatie, geen vervoer naar de sportaccommodatie toe, een verminderde 
sportfunctie en bewegingsautomatisme, (fantoom)pijn en onzekerheid.  Deze factoren 
zorgen ervoor dat de doelgroep weinig tot niet actief is, omdat ze in het algemeen eigenlijk 
over onvoldoende kennis beschikken (zie bijlage B voor het ingevulde ASE-model).  
Ook de factoren die onder de andere kopjes staan in het ASE-model (zie bijlage B) zijn van 
invloed op het beweeggedrag. Wanneer iemand zich niet gesteund voelt of wanneer iemand 
weinig zelfvertrouwen heeft, zal hij/zij niet zo makkelijk gaan sporten. Wanneer iemand 
negatieve ervaringen heeft met een bepaalde sport en onvoldoende kennis heeft over wat de 
andere mogelijkheden zijn, zal deze persoon niet gaan sporten. Zeker niet wanneer deze 
persoon een negatieve ervaring heeft met sporten.  Belangrijk is dus dat ervoor gezorgd 
wordt dat familie en vrienden van de betreffende persoon een steun is voor hem of haar. Ook 
is het belangrijk om voldoende voorlichting te geven aan de persoon, om zo ervoor te zorgen 
dat iemand juist wel voldoende kennis heeft over wat onder andere de mogelijkheden zijn op 
sportgebied. Daarnaast is het belangrijk dat een sport helemaal aansluit op wat iemand kan 
en leuk vindt. Daarmee kan namelijk worden voorkomen dat iemand vroegtijdig met de sport 
stopt. 
 

3.3 Wervingsstrategieën  
Voordat er een effectieve wervingsstrategie bepaald kan worden, is het van belang om de 
breedte van de doelgroep te bepalen. De eventuele strategie kan dan specifiek worden 
aangepast aan de aangesproken doelgroep (Verenigingen en Stichtingen, z.d.). Ook is de 
inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep noodzakelijk (SportService Zwolle, z.d.).  
 
Wervingsstrategieën  
Een wervingsstrategie is om de positieve boodschap en/of kenmerken van de innoverende 
sportactiviteit in het daglicht te zetten. In een wervingscampagne kan een organisatie er voor 
kiezen om bepaalde kenmerken of kwaliteiten juist wel te benadrukken en eventuele andere 
kenmerken juist niet te benadrukken. In zo’n campagne wordt het duidelijk in welke 
specifieke kenmerken de sportactiviteit zich onderscheidt van alle andere bestaande 
activiteiten (Steijn, 2009). 
 
Om te bepalen of de promotie bij de juiste doelgroep terecht komt, is het van belang om te 
weten via welke communicatiemogelijkheden de potentiële doelgroep het best bereikt kan 
worden. Als de potentiële doelgroep is onderverdeeld in jeugd en volwassenen zal de 
wervingsstrategie voor allebei de leeftijdsgroepen moeten worden aangepast. Bij sommige 
jongeren zal het werven via de ouders/verzorgers of via social media gaan in tegenstelling 
tot de wat oudere doelgroep die misschien liever persoonlijk benaderd wordt. Enkele 
voorbeelden van communicatiemogelijkheden zijn: advertenties, lokale kranten, social 
media, persoonlijke benadering, het verspreiden van folders/flyers, communicatie via 
gemeentes, via zorgverzekeraars, ondersteunde organisaties of huisartsen (afhankelijk van 
de doelgroep) (Rotterdam Sportsupport, 2010). De zojuist genoemde strategieën zijn 
allemaal nuttig, echter dient de boodschap wel bij de juiste doelgroep terecht te komen. De 
keuze van de strategie wordt dan ook bepaald aan de hand van de potentiële doelgroep 
waarbij de leeftijd wel een enige rol zal spelen.  
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Het benaderen van sportbonden en belangenverenigingen (bijv. ‘Korter Maar Krachtig’) voor 
mensen met een amputatie is een mogelijke strategie (C. ’t Lam, persoonlijke communicatie, 
13 oktober 2014). Door het specifiek benaderen van deze verenigingen en/of bonden zal een 
deel van de potentiële doelgroep daadwerkelijk worden aangesproken. Via de websites of 
andere middelen waarvan de organisatie gebruikt maakt, zal de informatie op de juiste 
manier worden doorgegeven aan de geïnteresseerde doelgroep. De innoverende 
sportvormen in de tak van sport, bij de gekozen doelgroep, zijn vaak bekend bij deze 
verenigingen en bonden. Een sportbond of belangenvereniging kan hierdoor ondersteuning 
bieden bij het werven van leden (Rotterdam Sportsupport, 2010).  
 
Ook de revalidatiecentrums in Nederland zijn een goede eerste stap bij het werven van 
eventuele ‘leden’ voor de sportactiviteit. Na de amputatie brengt de doelgroep de meeste tijd 
door in deze revalidatiecentrums waarna zij, na de revalidatie, los worden gelaten in hun 
aanpak in verdere eventuele beweegmogelijkheden (C. ’t Lam, persoonlijke communicatie, 
13 oktober 2014). De werving via deze centrums kan op landelijk- en regionaal niveau 
plaatsvinden. Voor meer een regionale aanpak is de benadering via het ziekenhuis 
functioneler aangezien zij wat meer in bepaalde regio’s gevestigd zijn. In hoeverre de grote 
van de doelgroep bereikt wordt, hangt natuurlijk af van de gekozen wervingsstrategie.  
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van een wervingsactiviteit gericht op de beperking van de 
potentiële doelgroep en de sportactiviteit waarvoor de leden geworven dienen te worden, is 
een plezierige, ervarende wervingsstrategie voor de doelgroep (Rotterdam Sportsupport, 
2010). De doelgroep maakt op deze manier gelijk kennis met de professionaliteit en kennis 
van de uitvoerders van de sportactiviteit. Ook worden zij in staat gesteld om meer informatie 
in te winnen over de innoverende sportactiviteit. Een wervingsactiviteit dient tegelijkertijd 
voor het kennis laten maken met het plezier van sporten voor mensen met een 
(boven)beenamputatie. De doelgroep ervaart dus zelf hoe het is om deel te nemen aan een 
sportactiviteit waarvoor zij zich later eventueel zouden willen aanmelden. Het is dan ook 
handig om gegevens van de deelnemers in te winnen waarna er contact kan worden gezocht 
met de potentiële leden. Na de activiteit kan de pers of social media ingeschakeld worden 
met informatief bericht over de positieve ervaringen van de doelgroep die hebben 
deelgenomen aan de wervingsactiviteit waarna er informatie wordt gegeven over de 
innoverende sportactiviteit (Rotterdam Sportsupport, 2010). 
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4.  Interview met expert: Cornelis ’t Lam (sporttherapeut 

Reade Amsterdam) 

 
Om meer kennis te vergaren op het gebied van wervingsstrategieën, maar ook op het gebied 

van het ontwikkelde innovatieve beweegprogramma, is er gesproken met een expert. Het 

betreft hier Cornelis ’t Lam, sporttherapeut revalidatie en reumatologie bij CASA Reade te 

Amsterdam. In dit hoofdstuk worden alle belangrijke punten beschreven die uit het interview 

met meneer ’t Lam naar voren zijn gekomen. Voor het volledig uitgeschreven interview, zie 

bijlage C.  

4.1. Wordt er in de praktijk voldaan aan de richtlijnen waar een 

beweegprogramma volgens het review aan moet voldoen?  
In feite wordt er voldaan aan de richtlijnen waar een beweegprogramma volgens het review 
aan moet voldoen.  In deze paragraaf worden verschillende punten beschreven die naar 
voren zijn gekomen in de review. Zowel het beweegprogramma als overige uitkomsten van 
de review zijn besproken met Cornelis ’t Lam, sporttherapeut bij Reade Amsterdam.  
 
Materialen beweegprogramma 
Ook betreffende de materialen die nodig zijn om het beweegprogramma uit te voeren is er 
gesproken met meneer ’t Lam. Meneer geeft aan dat in feite het beweegprogramma en de 
ideeën qua materialen  prima zijn. Echter hij heeft als tip meegegeven dat fietsen (zoals in de 
warming-up van het beweegprogramma) met een bovenbeenprothese soms ook wel lastig 
is. Dit heeft te maken met de koker die vaak heel hoog sluit, tot ongeveer in de lies. Er wordt 
dan vaak gekozen voor een klein zadel, niet een breed zadel, want de koker maakt eigenlijk 
altijd contact met het zadel. Als iemand dat bij elke omwenteling voelt, dan is dat gewoon 
niet lekker en kan dit weer in de lies gaan irriteren. Een klein zadel zou dus een eventuele 
oplossing hier voor zijn. Waar ook nog weleens voor wordt gekozen volgens meneer is een 
krenk verkorter. In de krenk, die onderaan de trapper zit, wordt een extra gat geboord, in de 
stang waar de trapper aan vast zit. Dan maken ze daar de trapper vast, waardoor iemand 
met de prothese een kleinere omwenteling maakt. Dit zorgt bijvoorbeeld voor minder irritatie 
in de lies. Soms is een prothese ook wat logger, kan iemand minder ver buigen. Dan is de 
fietsbeweging best moeilijk. Als er dan een kleine omwenteling wordt gemaakt, dan gaat het 
vaak beter. Er zijn ook allerlei manieren om de voet vast te zetten op een fiets, een toeclip 
het meest gebruikte voorbeeld. Meneer geeft aan dat een warming-up op de fiets in feite 
prima is, zo lang het binnen in de sportschool gedaan wordt en niet buiten in het verkeer.  
 
Krachttraining 
Er is ook aan meneer ’t Lam gevraagd hoe de doelgroep reageert als er bijvoorbeeld 
krachttraining op het programma staat. Volgens hem verschilt dit heel erg. Zo is er een groep 
patiënten, die bijvoorbeeld suikerziekte heeft, die niet goed voor zichzelf zorgt en om die 
reden bijvoorbeeld ook de amputatie heeft gekregen. Dat is vaak ook de groep die voorheen 
al wat minder actief was. Dan is het ook best lastig als iemand het niet gewend is, dan krijgt 
hij of zij opeens een best wel intensief oefenprogramma. Volgens meneer wordt wel gemerkt 
dat mensen of van heel laag niveau op moeten bouwen en heel snel vermoeid zijn, of dat 
mensen het wel goed vinden. Het is niet dat iedereen over gemotiveerd aan zijn of haar 
beweegprogramma’s werkt.  Echter over het algemeen zien mensen het belang ervan in, 
zeker als ze voor zichzelf het gevoel hebben dat ze toch wel met die prothese willen lopen. 
Zeker wat jongere mensen, maar ook ouderen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad 
zijn super gemotiveerd om krachttraining (en andere trainingen) te doen. Ze zijn bereid alles 
te doen wat helpt om weer op de been te komen. Echter er is zeker een populatie van wat 
oudere mensen die al niet een al te gezonde leefstijl hadden die moeite hebben om het roer 
om te gooien. Daarnaast zijn daar soms ook nog de psychische gevolgen van de amputatie.  
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Hoeveelheid aan oefeningen binnen programma en belastbaarheid cliënt  
Er is ook gesproken met meneer ’t Lam over het  aantal oefeningen binnen het ontwikkelde 
beweegprogramma. Ook is er gesproken over hoe vaak er getraind moet worden, in verband 
met de belastbaarheid. Het aantal oefeningen binnen het ontwikkelde beweegprogramma 
vindt meneer prima, hij heeft hier geen aanmerkingen op. Hij vertelt verder dat de mensen 
die “uitgerevalideerd” zijn (na zes weken binnen Reade gaan de cliënten weer naar huis) 
vaak nog poliklinisch terugkomen om één à twee keer in de week hun trainingen te doen. 
Wat betreft de belastbaarheid van iemand met een amputatie geeft meneer aan dat je 
rekening moet houden met allerlei factoren. Sowieso is de impact van de amputatie op 
iemands leven iets wat altijd mee moet worden genomen in het plaatje. Als iemand huilend 
bij de trainer komt, dan heeft het geen zin om te zeggen wat er allemaal op het programma 
staat en dat dit uitgevoerd moet worden tijdens de training. Daar hoort de trainer rekening 
mee te houden. Als iemand niet meer in de beginfase (eerste zes weken na amputatie) zit en 
het ontwikkelde beweegprogramma gaat uitvoeren, kan er verwacht worden dat iemand in 
zijn of haar acceptatie ook al verder is. Huilende mensen zal dus minder vaak voor komen. 
Soms heeft iemand een geïrriteerde stomp, er kunnen wondjes op de stomp komen, 
waardoor de persoon  zijn of haar prothese niet kan dragen. Zulke factoren spelen dus wel 
degelijk een rol bij het uitvoeren van het ontwikkelde beweegprogramma: de belastbaarheid, 
de emotionele staat van de persoon en de kans op het opnieuw krijgen van wondjes. In 
sommige gevallen is het wellicht goed om alternatieven op te nemen, bijvoorbeeld als 
iemand zijn of haar prothese niet kan dragen. Dus basisoefeningen, van het heffen van de 
stomp naar allerlei kanten, kunnen in feite altijd gedaan worden, ook als de stomp geïrriteerd 
is.  
 
Trainen van beide benen en bovenlichaam 
Ook is aan meneer ’t Lam gevraagd op welke manier krachttraining geïmplementeerd dient 
te worden in het beweegprogramma. Hierbij heeft hij heel duidelijk aangegeven dat zowel de 
stomp/prothese als het niet-aangedane been getraind dienen te worden.  Op het niet-
aangedane been komt eigenlijk heel veel aan. Mensen zijn in oefengroepen toch vaak bezig 
met het idee dat ze het slechte been moeten versterken omdat ze daarmee met een 
prothese moeten lopen, maar zij vergeten af en toe dat ze ook het gezonde been moeten 
trainen. Daarnaast is het feit dat sit-ups en push-ups opgenomen zijn in het ontwikkelde 
beweegprogramma ook een goed teken. Het bovenlichaam is volgens meneer namelijk ook 
heel belangrijk. Dit heeft ook te maken met het feit dat mensen vaak in de eerste fase met 
krukken met een prothese moeten lopen. Dan kunnen ze wel met de prothese overweg, 
maar nog  niet stabiel genoeg en dus bijvoorbeeld steun nodig hebben van krukken. Met 
krukken lopen op zich is al best pittig, met een prothese ook. Het is zwaar voor de 
spierkracht van het bovenlijf. Daarnaast moet niet alleen het onderlichaam gezond zijn bij 
een bovenbeenamputatie, maar is het belangrijk dat het hele lichaam die beweging krijgt. 
Juist algehele training van het lichaam is dus ook heel belangrijk. 
   
Loop- en balanstraining 
In het interview is ook naar voren gekomen dat loop- en balanstraining, zoals ook uit de 
review naar voren is gekomen, belangrijk is in de praktijk bij het trainen van iemand met een 
bovenbeenamputatie (met prothese).  Het idee van de Nintendo Wii Fit in combinatie met het 
Balance Board is volgens meneer ’t Lam wel geschikt voor balanstrainingen. Ook kleine 
oefeningetjes zoals over obstakels stappen binnen het beweegprogramma kan volgens 
meneer altijd wel, zeker als het om loop- en balanstraining met een prothese gaat. Alleen 
van ondergrond wisselen is eigenlijk al een hele verandering. Lopen op de loopband is ook 
een prima oefening in een beweegprogramma voor iemand met een bovenbeenprothese. Er 
kan namelijk duidelijk gezien worden hoe iemand loopt, maar de snelheid kan ook goed in de 
gaten gehouden worden en er kan gelijk opgebouwd worden. Daarnaast is de ondergrond 
vlak, een hele stabiele situatie eigenlijk.  Een tip die meneer heeft gegeven is dat een 
stepapparaat ook misschien nog wel zou kunnen, daarbij is minder sprake van de impact van 
het neerkomen. Zeker als dit neerkomen voor pijntjes zorgt. Als iemand bijvoorbeeld een 
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geïrriteerde stomp heeft, dan kan bijvoorbeeld een stepapparaat misschien nog wel, maar 
hardlopen op een loopband niet.  
 

4.2. Uitvoerbaarheid innovatief programma en mogelijke drempels  
In de vorige paragraaf zijn de oefeningen van het beweegprogramma al uitgebreid 
besproken. In principe zijn de oefeningen van het programma prima uit te voeren. Dit heeft 
meneer ’t Lam per oefening aangegeven.  Dit is in de vorige paragraaf terug te lezen. Het is 
volgens meneer zowel uitvoerbaar als implementeerbaar. Wel is het belangrijk dat er 
rekening gehouden wordt met zowel de fysieke als de mentale gesteldheid van de 
individuele deelnemer. De mensen met een prothese die het beweegprogramma kunnen 
uitvoeren zullen niet allemaal op precies hetzelfde niveau zitten, waardoor er hier en daar 
rekening gehouden moet worden met eventuele aanpassingen van de oefeningen. Ook dient 
er rekening te worden gehouden met het feit dat iemand een geïrriteerde stomp kan hebben, 
waardoor hij of zij een paar dagen zijn of haar prothese niet kan dragen. Dit betekent dat er 
voor die dagen een soort alternatief programma aanwezig moet zijn. Meneer ’t Lam heeft de 
volgende tips gegeven met betrekking tot eventuele aanpassingen van oefeningen, extra 
oefeningen en oefeningen die kunnen worden gedaan als iemand zijn of haar prothese niet 
kan dragen:  
 

- Andere leuke balansoefening is met een prothese bijvoorbeeld op een dikke mat 
gaan staan en dan een bal aangegooid krijgen links en rechts van de deelnemers. 
Dat veert veel meer en iemand staat minder stabiel. Echter het risico op 
ongelukjes is kleiner, want mocht iemand uit balans raken dan valt hij of zij zacht.  

- Trainen op de mat wordt veel gedaan binnen Reade. Het betreft dan vooral 
krachtoefeningen, bijvoorbeeld liggend op de romp het heffen van de stomp, 
liggend op de buik het heffen van de stomp, etc. Het is principe een kwestie van 
soepel blijven in de heup.  Zo kan dat natuurlijk ook op de zij liggend worden 
gedaan. Deze oefeningen kunnen ook nog met een rekbare band worden 
uitgevoerd, tegen de weerstand in. Het heffen van de stomp, in alle richtingen en 
in verschillende posities, is eigenlijk wel de basis van de krachttraining van 
mensen met een bovenbeenamputatie. Als iemand zijn of haar prothese niet kan 
dragen, bijvoorbeeld vanwege een geïrriteerde stomp, dan kunnen deze 
basisoefeningen in feite altijd worden gedaan.   

- Als iemand vanwege bijvoorbeeld een geïrriteerde stomp fietsen niet fijn vindt, 
dan kan de warming-up ook eventueel op een stepapparaat worden gedaan.  
Ditzelfde geldt voor het trainen op de loopband. Het stepapparaat heeft wat 
minder de impact van het neerkomen op de grond als het vergeleken wordt met 
lopen op een loopband.  Zeker als het neerkomen elke keer weer voor pijntjes 
zorgt bij iemand, kan ervoor gekozen worden om het stepapparaat te gebruiken in 
plaats van de loopband.  
 

4.3. Aandachtspunten bij uitvoer innovatief beweegprogramma met 

betrekking tot waarborgen veiligheid van doelgroep  

In het interview is naar voren gekomen dat er in de praktijk een aantal veiligheidsregels zijn 

om het beweegprogramma uit te oefenen. Oftewel, waar dient heel erg op gelet te worden 

als jet met iemand met een bovenbeenamputatie beweegoefeningen gaat doen? Volgens 

meneer ’t Lam zullen de mensen zelf weten wat het risico op wondjes is, maar toch is het 

goed om daar altijd alert op te zijn. Ook omdat er een deel van de doelgroep niet zo heel erg 

er bij zichzelf mee bezig is en het hem of haar soms niet zo heel veel kan schelen. Dat is dus 

altijd goed om in de gaten te houden, om eens terug te vragen.  Bij balansoefeningen wil je 

het risico op vallen zoveel mogelijk beperken. Het is wel zo dat de begeleider of trainer zich 

toch een beetje op het vlak begeeft van wat wel kan en wat net nog niet kan, maar wat de 
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trainer wel wil oefenen. Het moet uitgeprobeerd worden. Er dient niet altijd oor de veiligste 

weg gekozen te worden. Soms leert iemand er ook veel van als hij of zee een keer valt, dan 

merkt de persoon ook dat hij of zij te ver is gegaan. Liever wordt vallen voorkomen, maar 

sommige mensen leren dus ook op die manier. Vallen moet je dus ook niet helemaal uit 

willen bannen, alleen er dient wel voorkomen te worden dat iemand zo angstig wordt in het 

bewegen dat hij of zij het daarna niet meer wil doen. De trainer moet aanvoelen wanneer hij 

of zij de wat meer risicovolle oefeningen aanbiedt. Oftewel, wanneer iemand heel laag zit in 

zijn of haar zelfvertrouwen, wil men voorkomen dat die persoon ook nog eens valt. 

 

4.4. Effectieve wervingsstrategieën 
Er dient een wervingsplan te worden gemaakt voor de innoverende sportactiviteit voor 
mensen met een bovenbeenamputatie (met prothese). Hierover zijn ook vragen gesteld aan 
meneer ’t Lam en de belangrijke punten die hieruit naar voren zijn gekomen worden in deze 
paragraaf besproken.  
 
Manieren om doelgroep te bereiken  
Er zijn een aantal ideeën besproken met meneer ’t Lam om mensen met een 
bovenbeenamputatie (met prothese) te kunnen bereiken.   
 

- Via de specialist is een optie, omdat daar bijvoorbeeld fysiotherapie is.  
- Via social media: aanmaken van bijvoorbeeld een groep voor mensen met een 

amputatie 
- Via huisartsen: zij hebben toch wel een beeld van wie ze in hun bestand hebben 

met een amputatie. Dat zullen er per huisarts niet zoveel zijn. Als er naar de 
gehele bevolking wordt gekeken, dan is de groep mensen met een amputatie 
maar een hele kleine groep. Toch zijn er mensen die bij een huisarts zeker 
bekend zullen zijn, omdat er toch ook wel vaak complicaties op kunnen treden. 
Volgens meneer ’t Lam zou dit wel een goede kunnen zijn.  

- Via ziekenhuizen, die hebben wat meer een regio functie. 
- Via een belangenvereniging voor mensen met een amputatie. Deze heet “Korter 

Maar Krachtig”. Het is volgens meneer ’t Lam altijd wel goed om te zoeken naar 
dit soort verenigingen, want bijna elke aandoening heeft wel iets van een 
belangenvereniging of een stichting die zich inzet. Als de belangenvereniging 
bijvoorbeeld op de website of iets dergelijks iets over het beweegprogramma 
kunnen plaatsen, dan wordt wel meteen een groot deel van de doelgroep 
aangesproken.  

- Via de revalidatiecentra in Nederland. Het hangt er echter wel van af hoe groot de 
onderzoekers het willen maken, bijvoorbeeld alleen voor de regio Haarlem of voor 
heel Nederland. Als alleen de regio Haarlem wordt aangesproken, dan is het 
logisch dat de groep kleiner is. Echter, als heel Nederland wordt aangepakt, 
betekent het ook niet automatisch dat er een hele grote groep wordt 
aangesproken.  

- Via de zorgverzekeraar: uitgewerkte plannen zijn nodig om een 
beweegprogramma financieel ondersteund  te laten worden door de 
zorgverzekeraar. Als de onderzoekers het beweegprogramma echt in een pakket 
zouden willen krijgen, dan moeten er echt onderzoeksrapporten achter het nut 
van het programma zitten. Dat maakt het best lastig.  
Op zich is het wel een doelgroep die een uitdaging is, zeker de wat oudere 
zichzelf verwaarlozende mensen, om die aan het bewegen te krijgen. Omdat dat 
juist ook mensen zijn die, omdat ze niet goed voor zichzelf zorgen, heel vaak een 
beroep doen op zorg, dus ook veel geld kosten. Als daarmee met een 
beweegprogramma aangetoond kan worden dat daarmee ook echt de kosten en 
het zorgverbruik verminderd kunnen worden, dan is dat wel een idee. Alleen het 
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moet heel goed onderbouwd worden dan  en helemaal af zijn om zoiets in een 
pakket te krijgen.  

 
Interesse van doelgroep in gezamenlijk of individueel programma 
Het is ook belangrijk om te weten of de doelgroep liever alleen sport of liever met anderen 
om zich heen. Volgens meneer ’t Lam hangt het van de persoon af, maar over het algemeen 
denkt hij dat het voor mensen vaak wel motiverend is om met elkaar te kunnen oefenen. In 
de beginfase is het belangrijk dat je ook individueel aan de slag gaat, daar hebben ze bij 
Reade iets op gevonden. Namelijk als bijvoorbeeld daar de loopgroep op het programma 
staat, dan lopen er meerdere mensen tegelijk, echter ze lopen wel allemaal individueel met 
een therapeut. Ze zijn dus wel in dezelfde ruimte, kunnen dingen van elkaar zien en 
gemotiveerd raken door elkaar, maar ze zijn wel bezig met een individueel programma.  De 
deelnemer traint wel in een groep, maar eigenlijk traint hij of zij gewoon individueel. Dat lijkt 
wel een mooi alternatief te zijn, ook omdat de deelnemers in zo’n groep ook lotgenoten 
contact hebben, wat erg belangrijk kan zijn voor de complete acceptatie van iemands 
beperking.                      
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5. Innovatief beweegprogramma bij transfemorale amputatie 

5.1. Achtergrond en doelstellingen 
Er is door middel van een systematische review onderzoek gedaan naar de effecten van 
trainingsmethodes met betrekking tot het verbeteren van de algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) voor mensen met een transfemorale amputatie. Uit onderzoek is 
naar voren gekomen dat een combinatie van balansoefeningen, krachtoefeningen en 
loopbandtraining een goede verbetering brengt in het uitvoeren van het ADL voor mensen 
met een transfemorale amputatie. Na afloop van dit systematisch review is er een 
beweegprogramma ontwikkeld voor tien weken. Dit programma is te vinden in bijlage D: 
Innovatief beweegprogramma.  
 
De inclusie- en exclusiecriteria van het programma zijn belangrijk om te weten. Het 
beweegprogramma is voornamelijk gericht op mannen, dit gezien er in de verschillende 
onderzoeken meer mannen gebruikt zijn. Echter, wanneer vrouwen het programma ook 
graag willen doen, is dit geen probleem. De onderzoeken waren ook met name gericht op 
volwassenen en ouderen. Daarom is dit beweegprogramma ook alleen voor achttien jaar en 
ouder. Het programma is met name geschikt voor mensen met een transfemorale amputatie 
die een prothese dragen. Echter, wanneer iemand zonder prothese heel graag wil aansluiten 
bij het programma, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden betreffende het extra 
programma (zie bijlage E: beweegprogramma bij stomppijn) of daar nog meer oefeningen 
aan kunnen worden toegevoegd. Verder wordt het beweegprogramma in een sportschool in 
Haarlem uitgevoerd, dit is vooral voor mensen uit Haarlem en omstreken een makkelijke 
ligging. Mensen uit andere delen van het land zijn uiteraard ook welkom.  
 
Kenmerk van een transfemorale amputatie is dat de amputatie door het middelste één derde 
deel van het bovenbeen gaat (De Hoogstraat, z.d.). In meer dan 90% van de gevallen vindt 
de amputatie plaats als gevolg van vaatlijden en diabetes (Fretes, de, 2010). 
 
Het beweegprogramma moet er uiteindelijk voor zorgen dat na afloop van tien weken  
kracht-, balans- en loopoefeningen de patiënt beter in staat is zijn algemene dagelijkse 
levensverrichtingen uit te kunnen voeren. Dit kan getest worden door middel van het 
afnemen van de Zes Minuten Wandel test, fietstest, handknijpkracht test, Barthel-index en  
de Patiënt Specifieke Klachten (PSK) test. Deze testen kunnen zowel voorafgaand, 
halverwege als aan het einde van het programma uitgevoerd worden.  
 

5.2. Beschrijving gekozen methodiek en hulpmiddelen 

Aan het beweegprogramma dat is ontwikkeld voor mensen met een transfemorale amputatie  
dient de patiënt(en) zich goed te houden, gezien het niet volledig volgen van het programma 
ervoor kan zorgen dat iemand geen vooruitgang boekt. Daarnaast is het belangrijk dat de 
patiënt zich ook houd aan de uitvoering van de oefeningen en hier niet van afwijkt. Als 
iemand zich een dag echt niet goed voelt, is daar wel tot op zekere hoogte ruimte voor. 
Eenmalig een training overslaan omdat iemand echt niet lekker in zijn of haar vel zit, dat 
moet geen probleem zijn. Daarnaast is er bij het bedenken van het oefenprogramma 
nagedacht over eventuele complicaties die op kunnen treden bij de patiënt(en) (zie paragraaf 
5.3).  
 
De oefeningen die de patiënt bij dit programma moet uitvoeren zijn oefeningen gebaseerd op 
het verbeteren van kracht, balans en lopen. Er is gekozen om de oefeningen te gebruiken 
die in eerdere onderzoeken zijn gebruikt waarbij positief effect ontstond bij de patiënten en 
niet te gaan kijken naar het bedenken van nieuwe oefeningen, dit gezien het effect ervan nog 
niet duidelijk zou zijn.   
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De patiënt heeft bij het uitvoeren van deze oefeningen wel hulpmiddelen nodig, namelijk: een 
loopband, fiets, hip abductor machine en een Wii, inclusief Balance Board, met een Wii 
Balance programma spel. De oefeningen en intensiteit kunnen veranderd worden als blijkt 
dat een oefening te moeilijk is of juiste te makkelijk. Dit moet wel bekeken en besproken 
worden met de sport- en beweegprofessional.  

5.3. Aanpassingen en stomppijn 
Binnen het beweegprogramma kan het zijn dat de patiënt bepaalde oefeningen moeilijk vindt 
om uit te voeren, aangezien het niveau van een oefening soms nog te hoog kan zijn. 
Hierdoor staat er bij de oefeningen waarbij het van toepassing is een makkelijkere variant of 
een andere oefening als het niet mogelijk is de vaste oefening uit te voeren. 
 
Ook moet er vanuit gegaan worden binnen het programma dat de patiënt last kan hebben 
van stomppijn of een geïrriteerde stomp, waardoor er in deze tijd geen prothese gedragen 
kan worden. Als oplossing kunnen hiervoor oefeningen op een mat gegeven worden zodat er 
als nog getraind kan worden, maar dan zonder de prothese. Deze oefeningen zijn te vinden 
in bijlage E: beweegprogramma bij stomppijn. Hierin worden enkel been- en heupoefeningen 
beschreven, gezien het bovenlichaam wel met het regulieren beweegprogramma getraind 
kunnen worden. Deze oefeningen zijn vanuit het interview met Cornelis ’t Lam naar voren 
gekomen.  
 

5.4 Kosten voor deelname programma en globale kosten calculatie 
De materialen die nodig zijn voor het uitoefenen van het innovatieve programma (inclusief 
het eventuele aangepaste programma bij een geïrriteerde stomp) zijn een loopband, 
abductor machine, pionnen, boxen, een fiets, een Nintendo Wii Fit Plus + Balance Board – 
inclusief balansspelletjes–, een matje en een rekbaar elastiek. De meeste sportscholen en 
bijvoorbeeld fysiotherapiepraktijken beschikken wel over deze materialen. Veel kosten zullen 
er dus niet verbonden zijn bij het uitvoeren van het programma. Het enige wat voor kosten 
gaat zorgen is een Nintendo Wii Fit Plus en een Balance Board en er wordt een deal 
gesloten met een sportschool in Haarlem en omstreken, waar wij in een aparte ruimte mogen 
trainen met de cliënten.  
 
Kosten calculatie: 

- Wii Fit Plus + Balance Board: nieuw 100 euro (Bol.com, z.d.)  
- Deal met een sportschool in Haarlem: voor ongeveer 250 euro per maand kan de 

aparte ruimte afgehuurd worden en mag er ook gebruik gemaakt worden van alle 
apparaten en materialen in de sportschool.  

 
Kosten voor patiënten voor deelname programma: 
Deelnemers betalen twintig euro per training. Per training zijn er zes deelnemers aanwezig. 
Op elke twee cliënten staat in ieder geval één begeleider/trainer.  
 
Te behalen winst trainers? 
De aparte ruimte in de sportschool wordt gedurende twee dagen afgehuurd van 09.00 uur tot 
17.00 uur. Voor elke training staat één uur. Als op beide dagen elk uur gevuld is met zes 
deelnemers, dan betekent dit zestien trainingen in totaal, oftewel zestien maal zes maal 
twintig euro is 1920 euro aan omzet in één maand (als het helemaal volgeboekt is). Daar 
gaat dan de 250 euro per maand aan kosten vanaf plus de eenmalige investering van 100 
euro voor de Nintendo Wii. Er zou ook nog geld over zijn om eventueel cliënten te laten 
vervoeren die zelf geen vervoer kunnen regelen.   
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6. Wervingsplan 
 

6.1 Hoe gaat de doelgroep deelnemen aan het programma? 
Door middel van verschillende wervingsstrategieën worden deelnemers geworven om in 

ieder geval naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen. Sommige deelnemers kunnen 

wellicht geworven worden om meteen met het programma mee te doen, sommigen zullen 

pas bij de voorlichtingsbijeenkomst overtuigd kunnen worden. 

 

De wervingsstrategieën die gebruikt zullen worden, zijn: 

- Er zal langs revalidatiecentra worden gegaan. Mensen die daar zitten, zitten nog 

volop in het revalidatieproces (eerste zes weken na bijvoorbeeld een ongeluk). Na die 

zes weken gaan ze naar huis. Een gedeelte komt één of twee keer per week terug bij 

het revalidatiecentrum, maar een gedeelte ook niet. De mensen die daarna niet meer 

terugkomen bij de revalidatiecentra kunnen benaderd worden door langs te gaan bij 

de revalidatiecentra en gesprekken te voeren met deze mensen. Hiervoor dient wel 

toestemming te zijn van de verschillende revalidatiecentra.  

- Er zal contact opgenomen worden met diverse huisartspraktijken in Noord-Holland. 

Huisartsen hebben vaak mensen in hun bestand staan. Als er alleen gericht wordt op 

Haarlem, zullen er maar heel weinig mensen met een bovenbeenamputatie 

gevonden kunnen worden.  

- Via de belangenvereniging voor mensen met een amputatie, genaamd “Korter Maar 

Krachtig”. Als de belangenvereniging op de website iets plaatst over het 

beweegprogramma en over de voorlichtingsbijeenkomst, dan kan een vrij grote groep 

worden aangesproken.  

- Als blijkt dat de bovenstaande strategieën niet voldoende klanten brengt, dan kan er 

nog gebruik gemaakt worden van social media of via de provinciale kranten.   

 

Ook gaat ervoor gezorgd worden dat de doelgroep deel gaat nemen aan het programma aan 

de hand van de voorlichtingsbijeenkomst en de informatie die daar gegeven zal worden, 

zoals: 

- Voordelen beweegprogramma voor in het dagelijks leven; 

- Nadelen van niet bewegen; 

- Voordelen beweegprogramma op eventuele ziektes; 

- Beweegprogramma is individueel, maar in groepsverband. Sociale contacten kunnen 

worden gelegd; 

- Korte onderbouwing beweegprogramma 

- Vertellen waarom dit beweegprogramma anders is dan de bestaande 

beweegprogramma’s bij bijvoorbeeld revalidatiecentra of fysiotherapeuten; 

- Kosten (eventuele subsidieverstrekking van zorgverzekeraar) 

- Locatie en vervoer  

o In eerste instantie dient vervoer door de deelnemers zelf geregeld te worden. 

o Er is wellicht geld over vanuit het bedrijf om eventueel cliënten te laten 

vervoeren die zelf geen vervoer kunnen regelen. Ook kan er met een 
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eventuele subsidieverstrekking vanuit de overheid geld geregeld worden voor 

vervoer.   

o De sportschool zit twee minuten lopen vanaf station Haarlem, dus is makkelijk 

te bereiken via openbaar vervoer.   

o Er is altijd wel één begeleider over die kan helpen met het van- en naar 

station begeleiden van de cliënten.  

 

6.2 Bereid doelgroep tot in beweging komen   
Er zullen genoeg mensen zijn die geen zin hebben om een beweegprogramma te volgen, 

maar er zijn ook genoeg mensen die wel interesse hebben om te bewegen en om 

vooruitgang te boeken met hun amputatie en prothese. Aan de hand van 

informatieverstrekking tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kan de kennis van de doelgroep 

over bewegen en het beweegprogramma worden vergroot. Eerder is gebleken dat mensen 

met een bovenbeenamputatie vaak het idee hebben dat ze weinig sociale steun hebben 

vanuit familieden en/of vrienden. Daarom is het mooi dat dit beweegprogramma in 

groepsverband wordt uitgevoerd. Hiermee kunnen ze in contact komen met lotgenoten.  

Mensen uit de doelgroep hebben wellicht negatieve ervaringen met andere programma’s of 

sporten gehad sinds zij met hun beperking leven. Door middel van het vertellen van 

succesverhalen en de onderbouwing van het nut van het beweegprogramma kan iemand 

overtuigd worden om toch mee te doen met het programma.  

6.3 Kwaliteitsbewaking programma  
Het beweegprogramma gaat begeleid worden door sport- en beweegprofessionals. Zij zullen 

helemaal op de hoogte zijn van het programma en van de mogelijkheden en beperkingen 

van de doelgroep. Daarnaast wordt er een website opgezet speciaal voor mensen die het 

programma (willen) volgen. Ook zal er aan elke persoon die deel gaat nemen aan het 

programma een handleiding met alle informatie worden overhandigd. Ook de begeleiders 

zullen een handleiding ontvangen. 
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Bijlagen 

 

Bijlage A: Criteria voor publicatie van de gebruikte Journal 
 

The Lancet, een gerenommeerd wetenschappelijk Brits medisch tijdschrift, geeft aan dat een 

systematisch review gerapporteerd dient te worden volgens de PRISMA richtlijnen (The 

Lancet, z.d.).  

 

De PRISMA checklist: zie deze bladzijde en de volgende bladzijde. Deze checklist is zoveel 

mogelijk aangehouden bij het schrijven van de review. Echter, niet elk onderdeel uit de 

checklist is in de review opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor “funding”. Dat is niet van 

toepassing op deze review.  
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Bijlage B: ASE-model beweeggedrag mensen met een bovenbeenamputatie 
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Bijlage C: Compleet uitgeschreven interview Cornelis ‘t Lam 
 

Binnen Reade: 

Allerlei soorten verschillende trainingen, dat loopt allemaal wel door elkaar inderdaad.  

 

Maar stel dat ze bijv. naar één bepaalde training gaan, dan is het bijv. alleen gericht op 

balans, alleen gericht op…  

Ja. Wat veel gedaan wordt is trainen op de mat. En dan is het toch vooral veel 

krachtoefeningen, bijv. liggend op de rug het heffen van de stomp, het liggen op de buik het 

heffen van de stomp, en dan naar achter zeg maar. Dat is vooral in de fase dat ze in de 

rolstoel zitten heel belangrijk. Als je in een rolstoel zit ben je altijd gebogen in je heup  en de 

eerste fase staan en lopen is natuurlijk heel weinig. Het wordt wel zoveel mogelijk 

geprobeerd, omdat je anders contractuurvorming kan krijgen. De spieren aan de achterkant 

zijn gewoon op lengte, want die zijn langer op dat moment dat je zit  en aan de voorkant 

verkorten ze. Als dat over een lange periode gebeurt, kan het zo zijn dat het bewegen en het 

weer mobiel worden in de heup dat dit steeds moeilijker gaat. Dus het is ook een kwestie van 

soepel blijven, vooral in de heupen.  

 

Zo kun je dat natuurlijk ook met zij-lig doen, het heffen van je been in zij-lig. Voor een deel 

van de mensen is het heffen op zich al zwaar genoeg, alleen dat kun je ook nog met zo’n 

rekbare band doen, tegen weerstand in. Dat heffen van de stomp zeg maar, in alle richtingen 

en in verschillende posities, dat zijn eigenlijk wel de basis van de krachttraining wat die 

mensen doen.  

 

We richten ons met name op mensen met een prothese (vanwege de review). Ik vertel 

de oefeningen. Klein warming-upje op de fiets, de hip abductor machine, dat schijnt 

wel te werken. Voor de balans hebben we de Nintendo Wii Fit, gebruiken jullie die 

ook? 

Incidenteel, maar niet zo heel veel moet ik zeggen. Maar daar zijn zeker toepassingen voor 

te vinden. Maar zeker als je aan een innovatief programma denkt, dan kan het wel. Voor 

balanstrainingen is die met name wel zeer geschikt denk ik, om te gebruiken. Zeker als je dat 

Balance Board erbij hebt. Met skiën bijvoorbeeld.  

 

Je hebt bijv. ook een spelletje waarbij je een bal in een gat moet krijgen.  

Dat soort spelletjes ken ik inderdaad ook wel. Dat zijn echt wel goeie balansoefeningen denk 

ik. Het verdelen van je balans. En wat wel leuk is om.., want vaak is het of de traditionele 

oefen manier of iets van de Wii Fit, maar je kan het natuurlijk ook nog combineren, dat je en 

op een Balance Board, maar ook nog een bal aan gooit. Dat je dat met elkaar combineert 

bijvoorbeeld. Dat kan ook wel een leuke extra geven.  

 

Uit een ander artikel kwam naar voren dat ook kleine oefeningetjes zoals over 

obstakels stappen, dat dit altijd wel in een programma voor balans kan.  

Ja, zeker als om looptraining met prothese gaat. Als eerste is het lopen op zich al moeilijk 

genoeg, dan ga je nog niet beginnen aan drempeltjes, stoepjes en dat soort dingen. Maar we 

hebben hier wat drempels, opritjes van hout liggen waar we gewoon mee oefenen. En er 

wordt  ook veel gelopen buiten in de tuin, daar hebben we ook nog een trap zitten. En 

gewoon looppaden. Maar dat is wel heel anders dan wanneer je gewoon op een supervlakke 
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sporthal ondergrond loopt. Dus alleen dat al, dat je op de stoep gaat lopen of op straat, waar 

af en toe toch bijv. een tegel wat hoger ligt, alleen dat al is eigenlijk al een hele verandering. 

Voor ons is dat, ja merk je dat eigenlijk nauwelijks. Alleen als je met een prothese loopt op 

zich kan het lastig zijn, maar ook gewoon de angst dat je buiten loopt en kan vallen 

bijvoorbeeld, dat je voor het eerst alleen een stukje gaat lopen. Dat is eigenlijk al weer een 

andere stap, in oefenen. Dat zou je misschien niet zo snel denken, maar als je denkt aan 

een opbouw van een oefenprogramma , dan is alleen al de ondergrond waarop je loopt, dat 

kan al heel veel veranderen.  Wat ook nog wel leuke balansoefeningetjes zijn, is met 

prothese bijvoorbeeld op een dikke mat gaan staan en dan bijvoorbeeld een bal aangegooid 

krijgen links en rechts van je. Dat veert natuurlijk veel meer en je staat minder stabiel. Dus 

als iemand wat verder is zijn dat nog wel leuke dingen.  

Eigenlijk is het risico op ongelukjes dan ook weer kleiner, want mocht je uit balans raken, 

dan val je zacht.  

 

Gewoon op de loopband natuurlijk, dat is heel belangrijk voor patiënten.  

Ja. Je kan goed zien hoe iemand loopt, je kan het goed bekijken, maar je kan ook goed de 

snelheid in de gaten houden en het gelijk opbouwen. De ondergrond is gewoon weer vlak, 

een hele stabiele situatie eigenlijk. Wat ook nog wel zou kunnen is misschien het step 

apparaat, dan heb je wat minder die impact van het neerkomen. Dat kan ook nog. Zeker als 

dat nog voor pijntjes zorgt, elke keer weer dat neerkomen. Dat is misschien ietsje meer als je 

het vergelijkt met hardlopen, dan heb je nog wat meer impact. Als je dan bijvoorbeeld een 

beetje een geïrriteerde stomp hebt, dan kan bijvoorbeeld zo’n stepapparaat misschien nog 

wel, maar dan kan hardlopen bijvoorbeeld niet. Hardlopen is sowieso tijdens dat mensen 

klinisch hier verblijven komt dat eigenlijk niet aan de orde. Maar als je verder kijkt dan wel. 

Over het algemeen is dat pas voor later. Je moet gewoon eerst fatsoenlijk op je prothese 

kunnen lopen en later kun je eens gaan denken aan hardlopen. Kan overigens ook gewoon 

met je gewone, dagelijkse prothese, hardlopen.  

 

Verder hebben we gewoon sit-ups en push-ups . Dat is natuurlijk een stukje kracht van 

je bovenlichaam. Voor de basis, beetje core ook.  

Ja zeker. Wat ook belangrijk is, waarschijnlijk wel vrij logisch, mensen hier zijn natuurlijk heel 

erg bezig om ook de kant van de stomp te trainen, maar dat je ook het andere been traint. 

Want daar komt eigenlijk heel veel op aan. Mensen zijn in oefengroepen toch vaak bezig 

van, ja dat been moet sterker worden want daarmee moet ik met een prothese lopen, maar 

dat ze af en toe vergeten dat ze ook het gezonde been goed trainen.  

 

Maar eigenlijk is het bovenlichaam ook heel belangrijk. Ook omdat mensen vaak in de eerste 

fase  ook vaak met krukken met een prothese moeten lopen, dat ze wel met de prothese 

overweg kunnen maar nog niet stabiel genoeg en dus bijvoorbeeld steun nodig hebben van 

krukken.  Met krukken lopen zelf is al best wel pittig. En nou lopen ze wel met krukken en 

dan zetten ze wel beide voeten neer, dus je hoeft niet echt op te duwen, maar toch zwaar 

voor spierkracht van het bovenlijf. Dus juist die algehele training is ook heel belangrijk.  

 

Het is wel lastig, want jullie pakken het toch op een andere manier aan, omdat het echt 

de beginfase is van… Het is net eventjes wat anders als wat wij nu hebben.   

Ja klopt. Het is echt een beginfase. Dus echt nog stoeien en uitvinden wat lukt, wat allemaal 

kan. Het is ook de fase waarin mensen vaak nog een wond aan de stomp hebben, dus met 

prothese lopen komt beetje tegen het einde van de klinische revalidatie. Dan gaan ze naar 
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huis. En dan komen ze vaak nog wel poliklinisch terug hoor, één of twee keer in de week. En 

dan gaat het ook wat meer over echt goed leren lopen. Maar de algehele conditie is zeker in 

het begin ook al heel belangrijk. En het is ook een voorwaarde om straks met een prothese 

te kunnen gaan lopen. Dus in die zin is het ook in het begin al heel belangrijk, maar als je 

echt gaat kijken naar een programma wat mensen daarna zelfstandig uit kunnen voeren, dan 

ben je ietsje verder inderdaad.  

 

Hoe reageert de doelgroep als er bijv. krachttraining op het programma staat? Vinden 

ze dat leuk om te doen of is dat iets waar ze tegen op kijken?  

Verschilt eigenlijk heel erg. Er is ook een groep patiënten die bijvoorbeeld suikerziekte 

hebben, niet goed oor zichzelf zorgt en om die reden bijv. ook de amputatie heeft gekregen. 

Dat is vaak ook de groep die voorheen al wat minder actief was, minder met sporten bezig. 

Dan is het ook best lastig als iemand het niet gewend is, dan krijg je opeens een best wel 

intensief oefenprogramma. Dus daarbij merk je wel dat mensen of van heel laag niveau op 

moeten bouwen en heel snel vermoeit zijn wat op zich nog niet zo erg is natuurlijk, maar je 

hebt ook mensen die het wel goed vinden. Dat heb je ook. Het is niet dat iedereen hier over 

gemotiveerd aan z’n revalidatie werkt.  

 

Eigenlijk geldt dat in de normale praktijk ook voor iedereen.  

Ja, dat is ook zo. Maar over het algemeen zien mensen toch wel, zeker als ze voor zichzelf 

hebben dat ze toch wel met die prothese willen lopen, zien ze ook wel het belang ervan in. 

Als ik dat wil dan moet ik ook gewoon hiermee aan de slag. Dus dat wisselt wel. Maar over 

het algemeen, zeker als het mensen zijn, ook als het wat jongeren mensen zijn, maar ook 

ouderen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad, die zijn gewoon super gemotiveerd om 

krachttraining te doen, bereid alles te doen wat helpt om weer op de been te komen. Maar er 

is zeker een populatie van wat oudere mensen die al niet een al te gezonde leefstijl hadden 

die moeite hebben om in een keer het roer om te gooien. Plus dat je ook nog wel met de 

psychische gevolgen van de amputatie te maken hebt, en dat mensen ook gewoon het niet 

meer zien zitten, depressieve klachten, dat been is eraf en ik ben 73 en ik ben niet gezond, 

wat is het nut nog. Dat heb je ook weleens.  

 

Het heeft natuurlijk wel een enorme impact op je leven.  

Zeker. En dat is ook wel, zeker in de eerste fase, belangrijk dat je dat allemaal meeneemt in 

het plaatje. Als iemand in tranen bij me heb, dan ga ik niet zeggen “dit staat op het 

programma en dit gaan we nu doen”. Dan hou je daar natuurlijk ook rekening mee en ja dat 

zal als iemand iets verder is en als je het echt over een beweegprogramma hebt wat iemand 

regelmatig zelfstandig uit kan gaan voeren, verwacht je dat iemand in zijn acceptatie ook al 

verder is. Dus dat dat minder speelt. Dus dat is bij de beschrijving van zo’n programma 

misschien ook wel goed om aan te geven dat zulke factoren een rol spelen. De 

belastbaarheid, de kans op weer wondjes. En in sommige gevallen is het misschien ook wel 

goed om alternatieven op te nemen, bijv. als iemand z’n prothese niet kan dragen. Dus die 

basisoefeningen, van het heffen van de stomp naar allerlei kanten, die kun je in feite altijd 

doen. Ook als de stomp geïrriteerd is.  

 

Gewoon iets extra’s toevoegen dus. Je kan eigenlijk ook niet standaard uit gaan van 

één programma dat je altijd doet elke dag, dat is ook niet realistisch.  

Inderdaad. Zeker die kwetsbare huid en die stomp die geïrriteerd kan zijn, dan is het toch 

vaak zo dat er geadviseerd wordt om niet de prothese te dragen, voor een dag of voor een 
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paar dagen. Omdat het toch, ook al zijn die tegenwoordig heel goed en gaat er zo’n liner 

omheen, toch is er een punt waarmee contact gemaakt wordt met die huid, dat kan toch voor 

irritatie zorgen.   

 

Qua veiligheid, is er nog iets waar we heel erg op moeten letten als je bijvoorbeeld met 

iemand met een bovenbeenamputatie werkt? 

De mensen zelf zullen weten het risico op wondjes, maar toch is het goed om daar altijd alert 

op te zijn, omdat er ook een deel van de doelgroep niet zo heel erg er bij zichzelf mee bezig 

is en het soms niet zo heel veel kan schelen. Dus dat is altijd goed om in de gaten te 

houden, om eens terug te vragen. Bij balansoefeningen wil je het risico op vallen zoveel 

mogelijk beperken, het is wel zo dat je – geldt in de revalidatie maar ook nog wel daarna – 

dat je je toch een beetje op het vlak begeeft van wat wel kan en wat net nog niet kan, maar 

wat je wel wil oefenen. Je moet het uitproberen. En je moet ook niet altijd voor de veiligste 

weg kiezen. Ik moet in mijn werk niet denken ‘als iemand maar niet valt’. Soms leert iemand 

er ook veel van als iemand een keer wel valt, dan merkt iemand ook “ja dit was dus te ver”. 

Je wil dat liever niet, maar sommige mensen leren ook op die manier. Door “trial and error” 

zeg maar. Dus dat moet je ook niet helemaal uit willen bannen, alleen je wil ook niet dat 

iemand daardoor zo angstig wordt in het bewegen dat hij het daarna niet meer wil doen. 

Aanvoelen wanneer bied ik deze wat meer risicovolle oefening aan. Dat doe je niet als 

iemand heel laag zit in z’n zelfvertrouwen, dan wil je niet dat iemand ook nog eens valt.  

 

Maar nu ook heel persoonsgebonden dus, dat je per individu kijkt.  

Ja zeker. Je kan er altijd voor kiezen met balansoefeningen dat iemand er bij staat 

bijvoorbeeld. Dat zijn van die kleine dingen.  Maar aan de andere kant, sporten lokt ook wel 

uit tot juist impulsief bewegen af en toe, zeker als je ook aan een balsport denkt. Nu gaat het 

met name over kracht en balans dingetjes, maar als je, stel je laat iemand met een prothese 

badmintonnen, volleyballen, dat lokt gewoon uit om toch achter die bal aan te gaan, dan 

vergeten ze even dat ze die prothese hebben, dat vinden mensen ook vaak zo lekker aan 

het sporten, dat ze het vergeten. Aan de andere kant zit daar wel een risico in. Mensen 

kunnen natuurlijk ook zo ver raken dat die prothese er gewoon bij hoort, dat ze het inderdaad 

bijna niet meer merken maar dat ze ook niet vallen, omdat ze die prothese gewoon onder 

controle hebben. Dat is wel echt het stadium wat je hoopt te bereiken. Dat is iets wat we hier 

binnen de revalidatie eigenlijk bijna niet zien, want na zes weken gaan ze naar huis. Ze 

kiezen daarna wel een sport vaak, waar ze de coördinatie en dergelijke zo ver ontwikkelen 

dat ze zo ver kunnen komen. Alleen die zien we dan niet per se weer hier. De beginfase 

toch.  

Als je aan een beweegprogramma denkt denk je toch eerder aan de fitnessoefeningen. Juist 

de oefeningen zonder apparaten, zoals ik al zei, kunnen heel waardevol zijn.  

Je zou nog aan dingen als zwemmen kunnen denken. Maar dan moet je ook weer een 

zwembad regelen en dergelijke, dus dat is iets laagdrempeliger misschien. Maar zwemmen 

is iets waarbij je gewoon heel veel spieren gebruikt natuurlijk. Fietsen kun je natuurlijk ook in 

de fitness doen uiteraard. Soms is fietsen ook wel lastig hoor, met een bovenbeenprothese, 

omdat die koker vaak heel hoog sluit, tot in de lies zegmaar,  vaak wordt er dan wel gekozen 

voor een klein zadel, niet een breed zadel, want de koker maakt eigenlijk altijd contact met 

het zadel, als je dat bij elke omwenteling voelt, dat is gewoon niet lekker en kan weer in de 

lies gaan irriteren. Waar ook nog weleens voor gekozen wordt is voor een krenkverkorter. Je 

hebt de krenk, die onderaan de trapper zit. Dan boren ze een extra gat in die stang waar de 

trapper aan zit, en dan maken ze daar de trapper vast, waardoor je met de prothese een 
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kleinere omwenteling maakt, en dat zorgt dan voor minder irritatie bijvoorbeeld in de lies. 

Maar soms is een prothese ook wat logger, kun je minder ver buigen. Kijk, ik kan mijn hak tot 

aan mijn bil krijgen als ik wil, met een prothese lukt het vaak maar tot halverwege of zo, dan 

is het dus ook moeilijk om die fietsbeweging te maken. Als je dan een kleine omwenteling 

maakt, dan gaat het vaak beter. Er zijn ook allerlei manieren om je voet bijvoorbeeld vast te 

zetten op een trapper, dat kan in een sportschool prima, met zo’n toeclip dat hij er niet af 

glijdt. Want je hebt natuurlijk geen controle in je voet zelf, dus je kan heel makkelijk van die 

trapper afschieten eigenlijk. In het verkeer ben ik daar niet zo’n voorstander van, omdat je er 

ook weer minder snel uit kan klikken. Het kan wel, maar ik vind het toch altijd een beetje link. 

Zoals de wielrenners nu, die in die klikpedalen zitten. Daar moet je ook echt aan wennen dat 

je vastzit, en dat je eerst een beweging moet maken en daarna pas je voet neer kan zetten. 

Dat is eigenlijk hetzelfde. Zeker met een amputatie met een prothese vind ik dat meer een 

risico. In de sportschool kan je prima natuurlijk de voet vastmaken met fietsen.  

 

Je hebt natuurlijk verschillende wervingsstrategieën, maar je kan bijvoorbeeld gaan 

flyeren in een klein dorpje als Velserbroek. Echter hoeveel zullen er daar wonen met 

een bovenbeenamputatie? Heel weinig, dat lijkt ons dus niet echt effectief. Maar hoe 

kun je deze doelgroep dan toch bereiken? We hebben zelf bedacht via de specialist, 

omdat je daar natuurlijk fysiotherapie en dat soort dingen hebt. Misschien via social 

media, als je bijvoorbeeld een groep aanmaakt, gaan toch geïnteresseerden daar naar 

toe. 

Dat zijn inderdaad wel goede ideeën denk ik, en ook misschien wel bij de huisartsen, want 

die hebben toch wel een beeld van wie heb ik in mijn bestand met een amputatie 

bijvoorbeeld. En dat zullen er per huisarts natuurlijk ook niet zo heel veel zijn. Kijk, hier zien 

we het heel veel, maar als je naar de hele bevolking kijkt is het maar een hele kleine groep 

die een amputatie heeft ondergaan. Dus dat is best wel lastig, maar er zijn toch mensen die 

bij een huisarts zeker bekend zullen zijn, omdat er ook toch wel vaak complicaties op kunnen 

treden of toch problemen, als het goed is heeft de huisarts zo iemand wel in beeld. Dat zou 

een goeie kunnen zijn. Ziekenhuizen zou je kunnen bedenken, die wat meer een regio 

functie hebben.  

Wat een goeie zou zijn, er is ook een belangenvereniging voor mensen met een amputatie 

(“Korter Maar Krachtig”). Dus dat is altijd wel goed om te zoeken naar zulk soort dingen, 

want bijna elke aandoening heeft wel iets van een belangenvereniging of een stichting die 

zich inzet. Ik weet ook niet of die dan direct een ledenbestand hebben, maar als die het maar 

op hun website of zoiets plaatsen, of een verwijzing of zoiets dergelijks, dan pak je wel een 

groot deel van de doelgroep denk ik.  

Je kan ook de revalidatiecentra, daar zijn er natuurlijk meerdere van in Nederland, die zou je 

kunnen benaderen. Het hangt er natuurlijk af van hoe groot je het wil maken, bijv. alleen voor 

regio Haarlem of heel Nederland. Maar dan weet je ook dat de groep kleiner zijn, aan de 

andere kant als je heel Nederland pakt, wat zegt iemand in Groningen dat jullie in Haarlem 

iets gaan doen bijvoorbeeld, die kans is natuurlijk ook niet heel groot.  

 

We hadden ook via de zorgverzekeraar bedacht. Maar dat wordt wel lastig, omdat er 

natuurlijk overal uitgewerkte plannen voor nodig zijn hoe ze er geld aan kunnen 

verdienen.  

Ja, je bedoelt hoe je ze kan bereiken om ze kennis te laten maken met een 

beweegprogramma, toch? 

Ja, maar die willen natuurlijk uitgebreid rapport hebben waarom zij het zouden moeten 
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vergoeden.  

Ja, als je dat echt in een pakket zou willen krijgen, dan moeten er echt onderzoeksrapporten 

achter zitten zeg maar (onderbouwen). Zeker nu tegenwoordig wordt wat ze bieden steeds 

meer uitgekleed eigenlijk. Dus dat is best wel heel lastig denk ik. Maar, nou ja op zich wel 

interessant om eens uit te zoeken, wat is daar voor nodig om zoiets daarin opgenomen te 

krijgen. Op zich is het wel een doelgroep wat wel een uitdaging is, zeker de wat oudere 

zichzelf verwaarlozende mensen, om die aan het bewegen te krijgen. Omdat dat juist ook 

mensen zijn die, omdat ze niet goed voor zichzelf zorgen, heel vaak een beroep doen op 

zorg, dus ook veel geld kosten. Als je daarmee met een beweegprogramma aan kan tonen 

dat je daarmee ook echt de kosten en het zorgverbruik kan verminderen, dan heb je 

natuurlijk wel iets. Alleen dat moet heel goed onderbouwd dan, en helemaal af zijn om zoiets 

in een pakket te krijgen. Maar op zich zou dat met deze doelgroep wel een mooie uitdaging 

zijn.  

 

En deze doelgroep, hoe trainen zij het liefst, hoe worden zij het liefst benaderd? 

Individueel of toch per groep?  

Hangt van persoon af denk ik, maar algemeen denk ik dat je ook wel kunt zeggen dat het 

voor mensen vaak wel motiverend is om met elkaar te kunnen oefenen.  

 

Maar in deze beginfase is het natuurlijk ook best wel belangrijk dat je ook individueel 

aan de slag gaat. 

Ja, absoluut. Alleen wat ook wel gedaan wordt hier, als bijv. de loopgroep op het programma 

staat, dan lopen er meerdere mensen tegelijk, maar ze lopen wel allemaal individueel met 

een therapeut, maar wel allemaal in dezelfde ruimte. Dus die kunnen ook van elkaar dingen 

zien, en soms ook gemotiveerd raken “ja die man heeft dezelfde amputatie als ik, en die lukt 

het wel om te lopen, dus dat betekent dat ik het ook zou moeten kunnen”.  Dus dat is wel het 

voordeel van in een groep trainen. Je traint wel in een groep, maar eigenlijk train je gewoon 

individueel.  

 

Dat is wel een mooi alternatief inderdaad. 

Ja, ik denk dat het toch wel motiverend is, plus wat je daarbij ook hebt is dat je ook 

lotgenoten contact hebt. Straks als ze thuis zijn, denken ze “ik ben de enige met een 

amputatie”. Dat horen we ook van. Als ze thuis beseffen ze dan opeens “ja, iedereen kijkt 

naar de been van mij”. Hier in het gebouw, niemand kijkt er van op. Dus dat is hier heel 

normaal en geaccepteerd en dus heel veilig voor mensen, maar als ze dan thuis zijn en in de 

supermarkt komen, dan worden ze opeens aangekeken. Dat soort ervaringen delen, in bijv. 

een sportgroep waar ook een aantal andere  mensen met amputaties zitten, dat kan ook al 

heel waardevol zijn. Denk dat mensen dat wel als prettig ervaren. Aan de andere kant wordt 

ook wel steeds meer gestimuleerd bij sportverenigingen,  dat ook invalide sporters ook 

gewoon meedoen met de valide, wel op hun eigen niveau. Dat zie je in het onderwijs ook 

een beetje terug, kinderen die een beperking hebben maar wel gewoon in het reguliere 

onderwijs mee doen. Dat zie je in sportwereld dat gewoon verenigingen zoiets op willen 

zetten, en dan niet per se voor een hele groep mensen met een prothese, maar dat die ook 

gewoon mee kunnen doen met valide sporters. Wat je bijv. bij het rolstoeltennis, 

Badhoevedorp zit rolstoeltennis, die zijn heel actief bezig om dat ook echt te integreren. Die 

organiseren ook elk jaar een integratietoernooi, waarbij valide leden dubbelspel spelen met 

iemand in een rolstoel bijvoorbeeld. Juist ook om die verschillen op te heffen. Natuurlijk speel 

je dan met iemand in een rolstoel en ziet iedereen dat het anders is, maar je hebt dan ook 
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gewoon het gevoel dat je gewoon mee doet.  Dus voor beiden is wel iets te zeggen eigenlijk. 

Het is niet zo je moet met alleen maar…  

 

Juist die combinatie is wel interessant. 
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Bijlage D: Innovatief beweegprogramma  
 

Oefening 1: warming up: fietsen 
Uitvoering van de oefening 
Stel de zitting van de stoel op heuphoogte, stap 
op de fiets en druk op start. Zorg voor een 
hartslag tussen de 60 en 70% van de maximale 
hartslag blijft om het tot een warming up te 
houden. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Aandachtspunten met betrrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Juiste hoogte van de zitting instellen 
- Rechte rug tijdens het fietsen 
- Niet een te hoge hartslag  
- Houd handen op de handvatten 

 

Doel van de oefening  
Het lichaam en de spieren klaar maken voor de training.  
 

Aanpassing 
Kies voor een klein zadel, dit in verband met de prothese die vaak hoog sluit, tot ongeveer de lies. 
Dit zorgt voor minder wrijving en meer vrijheid in het bewegen van de prothese. 
 
Met een geïrriteerde stomp kan er gebruik gemaakt worden van een stepapparaat in plaats van de 
fiets, dit heeft namelijk minder impact als bijvoorbeeld een loopband en geeft minder wrijving voor de 
stomp dan op de fiets. 
 

 

Oefening 2: hip abductor machine 
Uitvoering van de oefening 
Breng eerst de zitting op de juiste plaats. Zorg 
ervoor dat de rug goed recht tegen de zitting zit. 
 
Stel het juiste gewicht in en breng vervolgens de 
kniepads in de juiste stand om te beginnen.  
 
Breng de knieën zo ver mogelijk naar buiten en 
breng de knieën vervolgens langzaam weer naar 
binnen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten met betrrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Houd de rug goed recht tegen de rugsteun aan 
- Houd met de handen de handvatten vast gedurende de oefening 
- Zorg dat de kniepads op de juiste hoogte zitten 

 

Doel van de oefening  
De kracht verhogen in de heup- en bilspieren. 
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Oefening 3: Nintendo Wii Fit Balance 
Uitvoering van de oefening 
Zet de balans plaat op een goede platte vloer. 
Zet het spel aan en kies een in totaal 4 spellen 
als oefening, waarbij er eventueel bij sommige 
spellen een spel gebruikt kan worden ter 
ondersteuning voor de balans. 
 

 

 

 
 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Doe niet telkens dezelfde spellen, maar wissel af 
- Zorg dat de plaat niet op een gladde vloer staat waardoor hij zou kunnen verplaatsen 
- Zorg dat er te allen tijde een persoon aanwezig is 
- Zorg ervoor dat er tijdens alle oefeningen een rechte rug behouden wordt 

 

Doel van de oefening  
Het verbeteren van de balans en coördinatie in de benen, billen en romp, die helpen bij het uitvoeren 
van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 
 

Aanpassing 
Hiervoor kan een andere balansoefening gedaan worden als er niet de beschikking is over een 
Nintendo Wii Fit Plus en Balance Board. Er kan op een dikke mat gestaan worden, waarbij de 
begeleider een bal naar de patiënt gooit naar links en rechts, waarbij de patiënt de balans moet 
behouden. 
 

 

Oefening 4: over obstakels stappen 
Uitvoering van de oefening 
Er worden door de begeleider verschillende 
obstakels neergelegd op de grond. Hier moet 
overheen gestapt worden. Hierbij is het belangrijk 
de balans te behouden.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Zorg ervoor dat u stevig staat en goede schoenen aan heeft. 
- Gebruik armen ook om de balans te verbeteren. 

 

Doel van de oefening  
Ervoor zorgen dat de balans behouden kan worden in situaties waarin er ergens overheen gestapt 
moet worden, zonder daarbij het object te raken. 
 

Aanpassing 
Als blijkt dat dit nog te moeilijk is kan er de keuze gemaakt worden om op verschillende 
ondergronden te lopen, gezien dit al een hele verandering is. 
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Oefening 5: flexie en extensie  
Uitvoering van de oefening 
Ga op een stoel zitten en zorg dat de knie holte 
over de rand van de stoel komt. Strek de knie tot 
het been volledig gestrekt is en houd even vast. 
Breng dan het been weer naar beneden en buig 
zover mogelijk naar achteren. 

 

 
 
 

 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Zorg dat de persoon goed recht op de stoel zit 
- De knie moet genoeg ruimte hebben om te kunnen bewegen 

Doel van de oefening  
Het versterken van de quadriceps. 
 

Aanpassing 
De oefening kan ook liggend uitgevoerd worden, waarbij er dan meer kracht nodig is voor beide 
benen om een flexie en extensie te maken. 
 

 

Oefening 6: loopband  
Uitvoering van de oefening 
Ga op de loopband staan en stel de juiste 
snelheid in. Zorg ervoor dat de handen/armen 
aan de handgrepen ondersteunt kunnen worden 
voor extra balans. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Ervoor zorgen dat de loopband juist ingesteld staat 
- Loop met een rechte rug en ontspannen schouders 
- Zorg ervoor dat er altijd iemand bij de patiënt is als hij of zij de oefeningen gaat doen 

 

Doel van de oefening  
Het doel is om de wandelgang te verbeteren en een beter cardiovasculaire conditie op te bouwen. 
Ook komen balans en kracht bij deze oefeningen ter sprake. Het is een goede oefening voor de ADL. 
 

Aanpassing 
Met een geïrriteerde stomp kan er gebruik gemaakt worden van een stepapparaat in plaats van de 
loopband, dit heeft namelijk minder impact als bijvoorbeeld een loopband. 
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Oefening 7: sit -ups 
Uitvoering van de oefening 
Leg een matje op de grond of doe de oefening op 
een zachte maar stevige ondergrond. Ga liggen 
en zet de voeten op de grond met de knieën 
omhoog. Zorg dat de navel licht is ingetrokken, 
de bekkenbodem gekanteld is en kom dan met 
het bovenlichaam omhoog. Zorg dat buikspieren 
te allen tijde is aangespannen. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Dat de nek niet veel wordt belast, kijk daarom tijdens de oefening naar het plafond 
- Dat de buikspieren tijdens de oefeningen aangespannen blijven 

 

Doel van de oefening  
Het sterker maken van de buikspieren die nodig zijn voor het balans houden van het bovenlichaam 
tijdens staan en zitten. 
 

Aanpassing 
Als het niet prettig is voor de rug en nek kan er gebruik gemaakt worden van de buikspier machine, 
waardoor de nek en rug minder belast worden. 
 

 

Oefening 8: push-ups  
Uitvoering van de oefening 
Houd de armen iets breder dan de schouders en 
houd het lichaam van schouders tot enkels in één 
rechte lijn. Kom langzaam naar beneden tot de 
borst net boven de grond is en dan omhoog. 
Houd de buikspiere, rugspieren en bilspieren 
tijdens de gehele oefening goed aangespannen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Zorg ervoor dat er niet in de schouders gehangen wordt 
- Houd de rug tijdens de oefening goed recht en maak hem niet hol 
- Houdt de vingers recht naar voren 

 

Doel van de oefening  
Het versterken van de borstspieren, schouderspieren en armspieren wat nodig is om algemene 
dagelijkse levensverrichtingen uit te kunnen voeren. 
 

Aanpassing 
Als een normale push-up op de grond te zwaar is voor de patiënt, kan er begonnen worden met een 
push up tegen de muur, waarbij de afstand tussen de patiënt en de muur verkleind en vergroot kan 
worden om het zwaarder en lichter te maken. 
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Week   
Totale duur training:  
60 minuten 
 
Aantal keer per week:  
2 keer 
 
 
 
 

Benodigdheden:  
Loopband 
Abductor 
machine 
Pionnen 
Boxen 
Fiets  
Nintendo Wii Fit 
Matje  

Beginsituatie: 

- De patiënt heeft last van één transfemorale 
amputatie en heeft daarvoor een prothese.  

- Symptoom is het missen van het gehele 
onderbeen, inclusief knie, en een deel van 
het bovenbeen.   

Oefeningen: de uitvoering  

 Oefening 1: warming up fietsen 
 

Gewicht 
Geen  

Sets 
1 

Herhalingen 
5 min 

Tempo 
60-70% max HF 

Rust 
Geen  

Oefening 2: hip abductor machine 
 

Gewicht 
Opbouwen  

Sets 
3 

Herhalingen 
10 

Tempo 
Rustig  

Rust 
1 min 

Oefening 3: Nintendo Wii Fit Balance 

Gewicht 
Geen  

Sets 
4 

Herhalingen 
geen 

Tempo 
Wat spel aangeeft 

Rust 
Tussen de spellen 

Oefening 4: over obstakels stappen 
 
 
Gewicht 
Geen  

Sets 
5 min 

Herhalingen 
Zo veel mogelijk 

Tempo 
Rustig  

Rust 
Na de oefening 

Oefening 5: flexie en extensie  
 

Gewicht 
Geen  

Sets 
3 per been 

Herhalingen 
15-20 

Tempo 
Rustig  

Rust 
1 min 

Oefening 6: loopband  
 
 
Gewicht 
Geen  

Sets 
1 

Herhalingen 
15-20 min 

Tempo 
Langzaam  

Rust 
Zo nodig 

Oefening 7: sit-ups 
 
 
Gewicht 
Geen  

Sets 
3 

Herhalingen 
15 

Tempo 
rustig 

Rust 
1 min 

Oefening 8: push ups 
 
 
Gewicht 
Geen  

Sets 
3 

Herhalingen 
15 

Tempo 
Rustig  

Rust 
1 min 

 

Extra opmerking training 

 
Het is zeer belangrijk dat de patiënt zich aan de oefeningen houdt en hier dus niet van afwijkt.  
Voor elke training moet dus een warming up gedaan worden om de spieren warm te maken. 
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- De patient traint dus tweemaal in de week in de sportschool met een sport- en 
beweegprofessional. Bij beide trainingen  worden zowel krachtoefeningen, balansoefeningen 
en loopband oefeningen gedaan. Het trainingsprogramma wordt in eerste instantie gedurende 
tien weken uitgevoerd. 

 

Opbouw van de training  

 
Training 1: maandag en donderdag 
 
Uitvoeren van de volgende oefeningen:  
Oefening 1: warming up fietsen 
Oefening 2: hip abductor machine 
Oefening 3: Nintendo Wii Fit Plus met Balance Board 
Oefening 4: over obstakels stappen 
Oefening 5: flexie en extensie  
Oefening 6: loopband 
Oefening 7: sit-ups 
Oefening 8: push ups 
 

Doel van de trainingen: 
Na afloop van het trainingstraject van tien weken is er een verbetering in kracht, balans en 
wandelen te zien bij de patiënt. Hierdoor is de patiënt beter in staat om algemene dagelijkse 
levensverrichtingen uit te kunnen voeren. 

Beweegadviezen voor thuis en/of op het werk 
Als iemand thuis een Nintendo Wii Fit Plus en een Balance Board heeft, dan kan hij of zij daar 
ook de balansspelletjes uitoefenen. Om de veiligheid  te waarborgen, kan hij of zij een stoel voor 
zichzelf neerzetten waar aan vast gegrepen kan worden als de persoon het evenwicht verliest. 
Als iemand minstens één keer in de week thuis ook de balansspelletjes op het Balance Board 
doet, kan dat al bijdragen aan een verbetering in de balans.   
 
Belangrijk is dat de patiënten thuis en/of op het werk ook zoveel mogelijk lopen. Niet alleen om 
het looppatroon te verbeteren, maar ook om een beter uithoudingsvermogen te krijgen. Wanneer 
de persoon buiten meer gaat lopen, kan ook dit alleen maar bijdragen aan een verbetering in 
zowel de balans als het uithoudingsvermogen en het looppatroon. Buiten zijn allerlei verschillende 
ondergronden, die bemoeilijken het lopen en zorgen ervoor dat iemand heel goed op moet letten 
hoe hij of zij loopt.  
 

Terugkoppeling vanuit de review  
Binnen het review is gekeken wat de effecten zijn van heupkracht oefeningen, balansoefeningen 
en looptraining. In het onderzoek van Nolan (2012) kwam naar voren dat zowel een training 
gebasseerd op balans, coördinatie en heupversterkende oefening een positief effect hebben op 
het geamputeerde been. Een ander onderzoek is het kijken naar de effecten van  het versterken 
van de heupspieren met de hip abductor machine, waaruit naar voren is gekomen dat een 
intensieve heup abductor training een verbetering geeft in balans (Sin, e.a., 2014). Uit onderzoek 
naar het gebruik van de Nintendo Wii Fit Balance als middel om de balans te verbeteren is 
duidelijk naar voren gekomen dat twee sessies van ieder twintig minuten verbetering geeft in de 
dynamische balans (Miller, e.a.,2012). Een onderzoek naar gebruik van een loopband, drie 
trainingen van dertig minuten per week, blijkt een positief effect te hebben op de zelf 
geselecteerde wandelsnelheid (Darter, e.a., 2013). Uit de verschillende onderzoeken is de 
conclusie getrokken dat een combinatie van alle oefeningen het gewenste effect geeft  voor 
mensen met een transfemorale amputatie en een prothese wat betreft verbetering op het gebied 
van kracht, balans en gang. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat iemand in het dagelijkse leven 
allerlei activiteiten uiteindelijk ook weer beter kan uitvoeren. De programma duurt tien weken. Dit 
heeft te maken met het onderzoek van Nolan (2012) waar de meeste waarde aan is gehecht 
vanwege de kwaliteit van het onderzoek en het artikel. Het onderzoek is de enige randomized 
controlled trial van de gehele review.  
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Bijlage E: Beweegprogramma bij stomppijn 
 
De volgende oefeningen kunnen uitgevoerd worden als de patiënt last heeft van bijvoorbeeld 
een geïrriteerde stomp.  De ideeën voor deze oefeningen zijn naar voren gekomen vanuit het 
interview met Cornelis ’t Lam.  
 
Materiaal voor de oefeningen: 
- Mat als ondergrond 
- Rekbaar elastiek om eventuele weerstand te bieden tijdens de oefeningen 
 

Oefening 1: Quadriceps  

Uitvoering van de oefening 
Ga op de rug liggen of zit op de billen en leun op de ellebogen. Breng het been zo hoog mogelijk 
gestrekt van de grond. Breng het been dan weer naar beneden tot net boven de grond. Herhaal dan 
de oefening. 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Zorg ervoor dat het been niet de grond raak als de herhalingen uitgevoerd worden. 
- Probeer het been zo hoog mogelijk. 
 

Doel van de oefening  
Het doel is het versterken van de quadriceps (bovenbeenspieren aan de voorkant) en het soepel 
houden van het heupgewricht. 
 

Aanpassing 
Als aanpassing kan er gebruik gemaakt worden van een elastiek om extra weerstand te bieden als 
het been omhoog gelift wordt. 
 

 

 
Oefening 2: Hamstrings  

Uitvoering van de oefening 
Ga op de buik liggen en leg beide benen op de grond. Breng het been zover mogelijk omhoog, 
waarbij er spanning komt op zowel de hamstrings als de bilspier. Zorg ervoor dat het been niet tijdens 
de herhalingen de grond raakt. Herhaal de oefening. 
  

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Ondersteun het hoofd goed, dus zorg er dat er niet teveel spanning op de nek komt te staan. 
- Probeer het been telkens zo hoog mogelijk te krijgen. 
- Raak de grond niet aan tijdens het uitvoeren van de oefening. 
 

Doel van de oefening  
Het doel is om de hamstring en de bilspier te versterken en daarbij ook het heupgewricht soepel te 
houden. 
 

Aanpassing 
Als aanpassing kan er gebruik gemaakt worden van een elastiek om extra weerstand te bieden als 
het been omhoog gelift wordt. 
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Oefening 3: Zijkant bovenbeen  

Uitvoering van de oefening 
Ga op de zijkant van het lichaam liggen en zorg ervoor dat de heup goed op de grond ligt. Leg het 
onderste been ontspannen op de grond. Het bovenste been wordt omhoog gebracht, waarbij het 
been zo hoog mogelijk gaat. Breng dan weer het been naar beneden, maar zorg ervoor dat het niet je 
andere been of de grond raakt tijdens het uitvoeren van de oefening. Herhaal deze oefening aan 
beide zijde. Er kan op de elleboog geleund worden als dit beter ligt. 
 

Aandachtspunten met betrekking tot uitvoering en veiligheid cliënt 

- Zorg dat er voor het andere been gedraaid moet worden naar de andere heupligging. 
 

Doel van de oefening  
Doel is om de heupspieren en bovenbeenspieren te trainen en daarbij ook het heupgewricht soepel 
te houden. 
 

Aanpassing 
Als aanpassing kan er gebruik gemaakt worden van een elastiek om extra weerstand te bieden als 
het been omhoog gelift wordt. 
 

 
Oefening 4: Cirkel draaien 

Uitvoering van de oefening 
Ga op de rug liggen of zit op de billen en leun op de ellebogen. Breng het been zo hoog mogelijk 
gestrekt van de grond. Op het hoogste punt worden er rondjes gemaakt met het been. Het maken 
van de rondjes mogen klein gedaan worden. Houd dit gedurende een tijd vast. Wissel daarna van 
been. 
 

Aandachtspunten  

- Houd goed het been omhoog zodat er spanning op staat. 
 

Doel van de oefening  
Doel van de oefening is om het gehele bovenbeen sterker te maken en daarbij het heupgewricht 
soepel te houden. 
 

 
 

Week   
Totale duur training 1:  
20 min 
 
Aantal keer per week:  
2 keer 
 
 
 
 

Benodigdheden:  
Matje  
Rekbaar elastiek 

Beginsituatie: 

- De patient heeft last van één transfemorale 
amputatie en heeft een stomppijn. 

- Symptomen is het missen van een deel van 
het bovenbeen.  

Oefeningen: de uitvoering  

 Oefening 1: quadriceps 
 

Gewicht 
Geen  

Sets 
3 

Herhalingen 
20x beide kanten 

Tempo 
Rustig 

Rust 
1 min 

Oefening 2: hamstrings 
 

Gewicht 
Geen  

Sets 
3 

Herhalingen 
20x beide kanten 

Tempo 
Rustig  

Rust 
1 min 
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Oefening 3: zijkant bovenbeen 

Gewicht 
Geen  

Sets 
3 

Herhalingen 
20x beide kanten 

Tempo 
Rustig 

Rust 
1 min 

Oefening 4: cirkel draaien 
 
 
Gewicht 
Geen  

Sets 
3 

Herhalingen 
30 sec beide 
kanten 

Tempo 
Rustig  

Rust 
1 min 

 

 

 

 


