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Samenvatting
Een beenprothese is een kunstmatige vervanging van een echt been. De eerste bewijzen
van het bestaan van protheses stammen uit de Oudheid en protheses hebben sindsdien
allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Beenprotheses hebben door de tijd heen steeds
beter de behoeften van geamputeerden vervuld. In de Oudheid en de Middeleeuwen
waren houten benen (steltbenen) en krukken de enige opties voor geamputeerden. Het
steltbeen voorzag in de simpelste functie van een been: ondersteuning. Vanaf de
Renaissance kwamen er nieuwe ontwerpen voor beenprotheses, maar deze waren erg
onpraktisch vanwege hun hoge gewicht en alleen betaalbaar voor de rijken. De zware
protheses dienden vooral een cosmetisch doel. Er kon weliswaar niet mee gelopen
worden, maar de prothese verborg wel de amputatie. In de 17e en 18e eeuw zette deze
ontwikkeling zich voort, nieuwe protheses werden ontworpen voor de rijken, de armen
bleven steltbenen gebruiken. De nieuwe beenprotheses werden steeds lichter en
begonnen daardoor ook geschikt te worden voor praktisch gebruik. In de 19e eeuw
werden er voor het eerst een aantal protheses ontwikkeld die een commercieel succes
zouden worden. Ondertussen steeg de afzetmarkt voor protheses, omdat steeds meer
mensen een amputatie overleefden door o.a. de ontwikkeling van antisepsis. Daarnaast
ontstonden er financieringsregelingen voor mensen met een amputatie die een prothese
nodig hadden. Hierdoor konden steeds meer mensen zich een goede prothese
veroorloven. In de daarop volgende eeuw zorgden de twee Wereldoorlogen voor nog
meer amputaties, wat de prothesemarkt verder stimuleerde. Er kwamen fabrieken die
mechanisch protheseonderdelen gingen produceren. Technologische vooruitgang
zorgde voor allerlei nieuwe productietechnieken, materialen en werkingsmechanismen
in de prothese‐industrie. Alle ontwikkelingen uit het verleden hebben geresulteerd in
een ruim keuzeaanbod in beenprotheses vandaag de dag. De keuze voor een prothese
kan afhangen van de leeftijd, gezondheidstoestand en activiteitswensen van de
geamputeerde. Het grote aantal prothesemogelijkheden zorgt ervoor, dat in de
behoeften van iedere geamputeerde grotendeels voorzien kan worden. In de toekomst
zullen beenprotheses steeds geavanceerder worden, zodat ze de functionaliteit van een
echt been steeds dichter benaderen.
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Inleiding
In Van Dale’s woordenboek wordt het woord prothese gedefinieerd als “een vervanging
van een verloren gegaan lichaamsdeel door een kunstlid” 1. In het geval van een been
betreft dit kunstlid een kunstmatig been, een beenprothese. Het menselijk lichaam is
echter zeer complex, en op dit moment is de wetenschap nog lang niet op het punt dat er
een kunstmatig been gemaakt kan worden dat dezelfde mogelijkheden en capaciteiten
heeft als een echt been. Tegenwoordig bestaan er al wel beenprotheses met een aantal
mogelijkheden die de eigenschappen van een echt been benaderen, en een beenprothese
kan steeds beter aangepast worden aan de individuele wensen en behoeften van de
geamputeerde. Zo zijn er protheses passend bij verschillende levensstijlen en in een
aantal prijsklassen. De geamputeerden van tegenwoordig hebben aardig wat keus in
beenprotheses, maar dat is niet altijd zo geweest. Beenprotheses hebben net als iedere
andere vinding van de mensen een ontwikkeling doorgemaakt. Zo ontstaan een aantal
vragen, namelijk: Wat voor beenprotheses gebruikten geamputeerden vroeger? Hoe
hebben de protheses van vroeger zich ontwikkeld tot de huidige
prothesemogelijkheden? En wat was allemaal mogelijk met deze protheses, in welke
behoeften van de geamputeerde voorzagen deze beenprotheses?
Al deze vragen zijn samen te vatten in één hoofdvraag, namelijk:
“Welke ontwikkelingen hebben beenprotheses doorgemaakt en welke behoeften hebben de
beenprotheses in het verleden vervuld?”
In dit verslag zal ik proberen een antwoord te geven op deze vraag. Om dit te bereiken
heb ik een indeling van tijdsperiodes gemaakt en in iedere tijdsperiode zal ik antwoord
geven op de volgende deelvragen:
Welke beenprotheses werden er ontwikkeld?
Waren er ontwikkelingen of gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de evolutie van
deze protheses?
Welke problemen probeerde men op te lossen met deze protheses?
Voor wie waren deze protheses beschikbaar?
In welke behoeften voorzagen deze protheses?
De nadruk van dit verslag zal liggen op het verleden maar ik zal ook kort de huidige
opties wat betreft beenprotheses behandelen.
Hieronder volgt eerst wat algemene informatie over beenprotheses, die voor een goed
begrip van het verdere verslag vereist is.
Aangezien een amputatie op verschillende niveaus van het been kan plaatsvinden, zijn
er ook verschillende soorten beenprotheses passend bij die amputatieniveaus.
Amputatie kan plaatsvinden op heupniveau (heupontwrichting), door het bovenbeen, op
knieniveau (knieontwrichting) en door het onderbeen 2. In dit verslag zullen protheses
bedoeld voor heup‐ en knieontwrichting niet behandeld worden omdat deze operaties
in het verleden zelden uitgevoerd werden en er daarom pas recentelijk speciale
protheses voor ontworpen zijn 2. Het amputatieniveau hangt natuurlijk af van de
toestand van het been, maar tegenwoordig wordt er ook gekeken welke
amputatiemogelijkheid het beste bij de patiënt past wat betreft leeftijd en levensstijl.
Iedere amputatieplek heeft namelijk zijn voor‐ en nadelen, zo hebben
bovenbeenamputaties de hoogste herstelgraad, terwijl onderbeenamputaties het laagste
energieverbruik hebben 2.
3

Een beenprothese is op te delen in een aantal onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is
de stompkoker 3. Deze koker moet voor een zo goed mogelijk contact tussen de stomp
en de prothese vormen. De stompkoker bepaalt of de prothese past en is in sommige
gevallen belangrijk bij de overdracht van lichaamsgewicht naar de prothese. Verder
heeft een beenprothese altijd een tussenstuk, dat het missende deel van het been
vervangt. Bij bovenbeenprotheses zit er een kniegewricht in dit onderdeel. Onder het
tussenstuk zit tegenwoordig altijd een prothesevoet met of zonder enkelgewricht 2.
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De Oudheid

De oudst bekende protheses
Een geschiedenis van beenprotheses zou idealiter beginnen bij de prehistorie, maar
aangezien er geen bronnen zijn die het bestaan van protheses uit deze periode bewijzen,
is hier niets over bekend. Wel is er bewijs dat in deze periode amputaties werden
uitgevoerd, maar of men in de prehistorie gebruik maakte van protheses en wat voor
protheses dit geweest zijn, is niet te achterhalen 4. De eerste bewijzen van protheses
dateren uit de Oudheid, dus daar zal dit literatuuronderzoek beginnen.
In niet één van de medische boeken uit de Oudheid maken de auteurs (zoals
Hippocrates, Celsus) melding van het bestaan van protheses, terwijl ze wel amputaties
beschrijven 5. Amputaties werden vroeger uitgevoerd bij verwondingen, ter straf of als
offer 4. Er zal dus zeker behoefte geweest zijn aan kunstmatige ledematen 5. Bewijs van
het bestaan en gebruik van protheses is echter wel te vinden in niet‐medische boeken en
kunstwerken.
De oudste schriftelijke vermelding van een amputatie komt uit het Indiase gedicht Rig
Veda uit 3.500‐1.800 voor Chr. . Hierin wordt het verhaal over koningin Vishpala verteld,
die haar been had verloren op het strijdveld. Ze kreeg een ijzeren been ter vervanging,
leerde hierop lopen en trok er zelfs weer mee ten strijde 5.
Eén van de oudste nog bewaard gebleven protheses is die van een Egyptische mummie,
daterend uit ong. 1.000 jaar voor Chr. 6. De grote teen van deze mummie was
geamputeerd en vervangen door een houten teen (zie figuur 1)*. De prothese bestond uit
drie donkerbruin geverfde stukken hout die aan elkaar verbonden waren met leren
veters en aan de voet bevestigd waren met een veter van textiel. Aan de onderkant van
de prothese zijn krassen en andere tekenen van slijtage te zien, wat erop wijst dat de
prothese echt gebuikt is tijdens het
leven van de eigenaar (zie figuur A
B
1B).
De
volledig
geheelde
amputatiewond laat verder zien dat
de amputatie tijdens het leven plaats
heeft gevonden 6. Deze prothese is
erg uniek omdat het de oudste
prothese is waarvan bekend is dat
hij daadwerkelijk tijdens het leven
gebruikt werd. Er zijn namelijk ook
veel mummies gevonden in Egypte
waarvan
verschillende
lichaamsdelen vervangen waren
door “protheses” van linnen en hars,
maar van deze is duidelijk dat ze
niet voor dagelijks gebruik bestemd
waren 7.
Fig. 1: Egyptische teenprothese (A) met aan de onderzijde van
Een laatste voorbeeld van een
de protheseteen tekenen van gebruik (B) (Bron: AG. Nerlich et
prothese uit de Oudheid is een
al: Ancient Egyptian Prosthesis of the Big Toe. The Lancet. 2000)
beenprothese gevonden bij Capua
*

Deze prothese is strikt gezien geen beenprothese, maar vormt een zinvolle toevoeging vanwege zijn
functionaliteit. Daarom heb ik gekozen dit voorbeeld toch te gebruiken.
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daterend uit ongeveer 300 voor Chr. . Het was een stuk hout in de vorm van een been,
met daaraan bronzen platen bevestigd door bronzen spijkers (zie figuur 2) 5.
Uit afbeeldingen op vazen kan het algemene uiterlijk van protheses uit de Oudheid
opgemaakt worden (zie figuur 3). Protheses hadden de vorm van een stelt, met een
verbrede onderkant voor een groter draagvlak 5. Dit type prothese zal in het vervolg
aangeduid worden met de term steltbeen. Ze werden vastgemaakt aan de stomp met een
koker en riemen. Men vermoedt dat de protheses gemaakt waren van hout met
eventueel hier en daar wat metaal. Het houten been uit Capua is één van de vondsten die
deze veronderstelling bevestigt 5.
In de Oudheid zal overigens niet veel vraag geweest zijn naar beenprotheses omdat de
kans om een amputatie te overleven erg klein was. In sommige culturen werden
amputaties zelfs meer gevreesd dan de dood omdat een amputatie het leven na de dood
beïnvloedde 8.
De gemiddelde protheses uit deze tijd voorzagen vooral in de basisbehoefte van
functionaliteit. Een steltbeen is eigenlijk de simpelste beenprothese die de mens kon
bedenken. Toch bezaten de oude steltbenen al wel een aantal belangrijke
basiselementen. De protheses hadden een stompkoker en een verbrede onderkant die
voor meer stabiliteit zorgde. De stelt gaf een geamputeerde zijn of haar mobiliteit terug
en maakte het de geamputeerde weer mogelijk om zijn of haar dagelijks leven enigszins
te hervatten. Verder zal de simpele prothese de gebruiker een gevoel van heelheid
gegeven hebben. Cosmese was bij de steltprotheses niet van belang. De beenprothese uit
Capua had daarentegen qua vorm al wel veel weg van een echt onderbeen. Ook bij de
Egyptische teenprothese was veel aandacht besteed aan de cosmese, de protheseteen
had de vorm van een volmaakte echte teen. De protheses uit Egypte in het algemeen
vervulden ook nog een andere behoefte, namelijk die van het hebben van een compleet
lichaam voor het leven na de dood 6. In de oudheid waren beenprotheses over het
algemeen dus simpel, maar er zijn ook gevallen bekend van al meer geavanceerde
protheses.

Fig. 2: Beenprothese gevonden in
Capua daterend van 300 v Chr.
(Bron: G. Phillips: Best Foot
Forward. Granta Editions 1990),

Fig. 3: Pentekening van een
fragment van een Ionische vaas,
waarop een geamputeerde met
een steltbeen te zien is. (Bron: G.
Phillips: Best Foot Forward. Granta
Editions 1990)
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De Middeleeuwen

Krukken en houten benen
Net als in de Oudheid worden protheses ook in de Middeleeuwen nog niet genoemd in
medische literatuur. Het gebruik van beenprotheses kan wel vastgesteld worden aan de
hand van tekeningen en schilderijen (zie figuur 4). Uit de afbeeldingen wordt duidelijk
dat geamputeerden of van houten steltbenen of van krukken gebruik maakten 5. De
houten benen zullen voor de gewone burger geweest zijn, de krukken voor de
allerarmsten 8.
In de Middeleeuwen was er weinig ontwikkeling op het gebied van beenprotheses, de
steltbenen bestonden immers al in de Oudheid. Dit zal ook te maken hebben gehad met
het geringe aantal geamputeerden in deze tijd. Wapens als kannonen en geweren, die
veel verminkingen veroorzaken, waren immers nog niet uitgevonden 9.
Wel kwam er een verbeterde versie van het steltbeen, namelijk de zogenaamde
“knielopersteltprothese” voor transtibiaal geamputeerden 5. Dit was een stevige stok,
iets korter dan het eigen been, met een gestoffeerd steunplateau, waar de gebogen knie
op steunde. De zijkanten van het plateau waren verhoogd zodat de prothese aan het
dijbeen bevestigd kon worden met leren bandjes, en ook de voorkant van de prothese
was iets verhoogd zodat de prothese niet weggleed 10. Deze prothese had als voordelen
dat hij relatief goede ondersteuning gaf, een goede overdracht van lichaamsgewicht op
de prothese had, makkelijk te maken was en daarom niet veel kostte. Nadelen waren het
bonken bij iedere stap, een onnatuurlijk looppatroon door de stijve knie, het gevaar van
uitglijden vanwege de kleine basis, en het uiterlijk 5.
De
nieuwe
knielopersteltprothese
voorzag net als het gewone steltbeen in
de basisbehoefte van het hebben van een
ondersteuning. De knieloper deed dat al
iets beter dan de gewone stelt, maar was
niet
geschikt
voor
transfemoraal
geamputeerden, die immers geen knie
meer hadden. De enkeling die een
bovenbeenamputatie overleefd had moest
het nog steeds doen met krukken of een
gewoon steltbeen.
De steltprotheses hadden wat betreft
uiterlijk zeer weinig weg van een echt
been, maar de eisen aan het uiterlijk van
een prothese zullen waarschijnlijk niet al
te hoog zijn geweest. De meeste
geamputeerden zullen vooral een simpel
en goedkoop hulpmiddel gewild hebben
om zich voort te bewegen. Bedelaars
konden zelfs profiteren van het uiterlijk
van hun houten been tijdens het bedelen.

Fig. 4: Detail uit “Het gevecht tussen Carnaval en
Vasten” van Pieter Brueghel de Oude. (Bron:
Kunsthistorisch Museum, Wenen)

7

De Renaissance

Nieuwe benen voor de geamputeerde met geld
In de Renaissance waren steltbeen en krukken nog steeds de meest gebruikte
hulpmiddelen voor diegenen die een amputatie hadden weten te overleven 5.
De meeste mensen die een amputatie hadden overleefd waren transtibiaal geamputeerd,
transfemorale amputaties slaagden zelden. Voor transfemoraal geamputeerden waren
er dan ook niet veel protheseopties. Oorlogswonden vormden de belangrijkste reden tot
amputatie, en aangezien het meestal armen waren die op het slagveld verwondingen
opliepen, waren het vooral armen die een prothese nodig hadden. Dit moest een
goedkope prothese zijn, en zo kwam men al snel uit bij het steltbeen 5.
De enkele rijken die een amputatie moesten ondergaan lieten soms een eigen prothese
maken. Die protheses waren allemaal unieke exemplaren, en in sommige gevallen is
zelfs de gebruiker bekend 5. In deze nieuwe ontwerpen probeerde de makers o.a. nieuwe
ideeën voor gewichtsoverdracht toe te passen. Er werden bovenbeenprotheses
ontworpen met een slotmechanisme, zodat het kniegewricht tijdens het lopen op slot
kon, en kon buigen wanneer de gebruiker ging zitten 5.
Eén van die nieuwe ontwerpen was een bovenbeenprothese van Amboise Paré uit 1560.
Paré was een Franse chirurg die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling
van de amputatiechirurgie 9. Zijn ontwerp was de eerste volledige bovenbeenprothese,
inclusief voet (zie figuur 5) 10. De buitenkant was gemaakt van ijzer en daardoor had de
prothese veel weg van een been van een harnas. De prothese bestond uit een leren koker
waar het dijbeen in kon, met daaromheen een ijzeren koker, een kniegewricht met slot
dat bedienbaar was met een touwtje, een “onderbeen” bekleed met ijzer en een ijzeren
voet met scharnier en veer. Het lichaamsgewicht werd op de prothese overgebracht
d.m.v. een knop waar de gebruiker op moest leunen. In deze prothese waren veel nieuwe
ingenieuze ideeën verwerkt, maar helaas had de prothese één groot nadeel: hij was veel
te zwaar (7 kilo) om er goed mee te kunnen lopen. Paardrijden was overigens wel goed
mogelijk 10.
In de Renaissance begon er duidelijk een tweedeling plaats te vinden tussen
beenprotheses voor de armen en de rijken. De armen hadden vooral behoefte aan een
goedkope prothese en bleven daarom gebruik maken van een steltbeen of krukken. De
rijken daarentegen wilden een beenprothese die meer opties had wat betreft
functionaliteit, en die meer het uiterlijk van een echt been benaderde, of tenminste de
amputatie kon verbergen. In deze periode kwam de ontwikkeling van beenprotheses
eigenlijk langzaam op gang, met een aantal nieuwe ideeën. De nieuwe beenprotheses
waren echter nog niet erg praktisch vanwege hun hoge gewicht.
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Fig. 5: Bovenbeenprothese ontworpen door Amboise
Paré (Bron: G. Phillips: Best Foot Forward. Granta
Editions, Cambridge 1990).

9

De 17e en 18e eeuw
Gestage ontwikkeling

In de periode na de Renaissance, de 17e en 18e eeuw, werden een aantal nieuwe
ontwerpen voor zowel onder‐ als bovenbeenprotheses bedacht 10. Deze nieuwe
ontwerpen waren bestemd voor de rijken net als in de Renaissance, de armen konden
zich nog steeds geen andere prothese dan het steltbeen veroorloven. Er waren ook
rijken die gebruik maakten van het steltbeen, terwijl zij geavanceerdere protheses
hadden kunnen betalen 10. Dit wijst erop dat de steltprothese toch praktischer was dan
de nieuwe ontwerpen, en dat sommige welgestelden functionaliteit belangrijker vonden
dan cosmese. Pieter Stuyvesant is een voorbeeld van een welgestelde geamputeerde (zie
figuur 6). Stuyvesant was kapitein bij de West‐Indische compagnie en later gouverneur
van Nieuw‐Amsterdam. Bij een expeditie had hij zijn onderbeen verloren en daarom
droeg hij een houten knielopersteltbeen bekleed met zilver 5.
Hieronder volgen een aantal van de nieuwe protheses die in deze periode ontworpen
werden.
De oudst bekende onderbeenprothese met voet is een voorbeeld van een prothese
speciaal ontworpen voor één persoon, in dit geval de Italiaanse markies Francis Riario
(1615‐1674) die geboren was met een misvormd onderbeen. De prothese kwam bekend
te staan als het “Zucchini Leg” en had veel weg van een laars 5. De prothese was duidelijk
bedoeld om de misvorming van de markies te verhullen, en had dus vooral een
cosmetische functie.
Vooruitgang in de amputatiechirurgie zorgde voor vooruitgang in de prothesiologie.
Chirurgen begonnen in deze tijd met het bedenken van nieuwe amputatietechnieken, en
in sommige gevallen ontwierpen ze een beenprothese passend bij hun eigen
amputatietechniek 5. Zo was er de Nederlandse chirurg Verduyn, die in 1696 een
onderbeenprothese ontwierp met een leren dijbeenkoker waaraan twee metalen staven
vastzaten die op kniehoogte een scharnier hadden (zie figuur 7). Daaronder bevonden
zich een koperen koker voor de stomp en een houten voet. Het was één van de eerste
onderbeenprotheses, waarbij de knie kon buigen 8. Deze prothese heeft veel
overeenkomsten met de simpele onderbeenprotheses die nu nog gebruikt worden 5.
Verduyns prothese kan beschouwd worden als één van de eerste succesvolle ontwerpen
voor beenprotheses.
Verschillende prothesemakers probeerden lichtere bovenbeenprotheses te ontwerpen,
en gebruikten daarbij materialen als hout en leer. Zo ontwierp de Engelsman Grossmith
een bovenbeenprothese, die een klapperend geluid maakte tijdens het lopen en de naam
“Clapper leg” kreeg 9. Een andere Engelsman, Wilson, bedacht een nieuwe manier van
gewichtsoverbrenging, namelijk met een zogenaamde tuberbank 9. Hierbij wordt het
lichaamsgewicht op de prothese overgebracht via het zitbeen van het bekken 5.
De langzame ontwikkeling in beenprotheses die was ingezet in de Renaissance zette in
de 17e en 18e eeuw gestaag door. Een aantal van de nieuwe ontwerpen uit deze tijd
slaagde erin beter te voorzien in de functionele behoeften van geamputeerden, in plaats
van alleen een cosmetisch doel te dienen. Een aantal van de nieuwe protheses was niet
langer nutteloos vanwege een te hoog gewicht. De nieuwe protheses waren alleen
beschikbaar voor de bovenlaag van de samenleving, de armen moesten het doen met het
houten steltbeen.
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Fig. 6: Pieter Stuyvesant,
welgestelde met een houten
been (Bron: WKN van der Meij:
No leg to stand on. Proost
international book production,
Turnhout 1995).

Fig. 7: Ontwerp voor een
onderbeenprothese
van
Verduyn (Bron: WKN van der
Meij: No leg to stand on.
Proost international book
production, Turnhout 1995).
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De eerste helft van de 19e eeuw

De eerste commercieel succesvolle protheses
De nieuwe protheses uit de 19e eeuw werden in eerste instantie nog steeds ontworpen
voor één persoon. Een aantal van de ontwerpen bleek echter zo succesvol dat er
meerdere exemplaren van geproduceerd werden 5. In de ontwerpen zochten de
prothesemakers naar manieren om het gewicht van beenprotheses verder te verlagen,
methodes voor het overbrengen van lichaamsgewicht naar de prothese, en maatregelen
tegen de wrijvingskrachten die tussen prothese en huid ontstonden 10.
Een verbeterde versie van het steltbeen werd ontworpen door Schmückert, een
regimentadjudant van het Pruisische leger. Hij had zelf een been verloren en was niet
tevreden met de bestaande protheseopties 5. Zijn prothese bestond onder meer uit een
houten stok en een houten mand waaraan draden gespannen waren vanaf de onderkant
van de prothese (zie figuur 8). Over die draden kon leer spannen worden, en aan de
basis van de prothese kon een pin gestoken worden die diende als voet. Het was een
lichte prothese (2,5 pond) en het eerste steltbeen waarbij aandacht besteed was aan het
uiterlijk 5.
De Russische natuurkundige Dr. Von Rühl was net als Schmückert ontevreden met de
toen beschikbare protheses 5. Zijn zoon, een legerofficier, had zijn been verloren en
moest dus een beenprothese hebben. Von Rühl vond de bestaande protheses te zwaar en
te duur en ontwierp een eigen prothese (zie figuur 9). Deze prothese werd een groot
succes en zou nog lange tijd in het Russische leger gebruikt worden. De prothese was erg
licht, ong. 2,5 pond, maar nog steeds erg duur 10. De prothese kon echter een stuk
goedkoper gemaakt worden door de prothesevoet te vervangen door een steltuiteinde 5.
Een protheseontwerper uit Chelsea, James Potts, bedacht een onderbeenprothese die
geheel van hout was gemaakt. De prothese bestond uit een houten dijbeenkoker die met
twee scharnieren aan de onderbeenkoker vastzat. De voet had een kop‐kom gewricht en
zat met elastische bandjes aan de rest van de prothese vast 8. De prothese werd een
wereldwijd succes en is tot de Eerste Wereldoorlog met enkele aanpassingen
commercieel geproduceerd in een aantal landen 5.
Veel van de ontwerpers die een onderbeenprothese ontwierpen, kwamen ook met een
vergelijkbare bovenbeenprothese. Zo ook Potts, hij ontwierp twee bovenbeenprotheses,
één om mee te lopen en één om mee paard te rijden 5. Zijn bovenbeenprothese werd erg
populair, zowel in Groot‐Brittannië, Frankrijk als de VS. Deze bovenbeenprothese stond
bekend als het “Potts‐Anglesey been”, naar één van eerste gebruikers, de markies van
Anglesey 10 (zie figuur 10).
Hoewel de meeste beenprotheses uit deze tijd dus nog voor één enkele gebruiker
gemaakt werden, waren er ook een aantal protheses die een commercieel succes
werden. Voor de geamputeerden die niet veel geld te besteden had, was het steltbeen
nog steeds de enige keuze, maar betaalbare beenprotheses kwamen steeds dichterbij.
Het verbeterde steltbeen en de prothese waarbij de dure voet vervangen kon worden
door een goedkope stelt laten duidelijk zien dat prothesemakers beenprotheses wilden
ontwerpen die ook voor de minder rijke betaalbaar waren. De prothesemakers
probeerden steeds beter aan de wensen van de klant te voldoen, en slaagden daar steeds
beter in. De bovenbeenprothese speciaal bedoeld voor paardrijden is hier ook een
voorbeeld van. Verder werden de protheses steeds praktischer omdat het steeds beter
lukte het prothesegewicht laag te houden.
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Fig. 8: Een aangepaste versie
van het steltbeen bedacht
door Schmückert (Bron: WKN
van der Meij: No leg to stand
on. Proost international book
production, Turnhout 1995).

Fig. 9: Von Rühls ontwerp voor een
onderbeenprothese met een stelt‐ of
voetuiteinde (Bron: WKN van der Meij:
No leg to stand on. Proost international
book production, Turnhout 1995).

Fig. 10: Het Potts‐Anglesey
been (Bron: AJ Thurston:
Paré and Prosthetics: ANZ
Journal of Surgery 2007).
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De tweede helft van de 19e eeuw
Anesthesie, antisepsis en financiering

In de tweede helft van de 19e eeuw vonden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats
die de amputatiechirurgie en daarmee indirect de prothesiologie erg vooruit hebben
geholpen 10.
De ontwikkeling van anesthesie betekende dat de chirurg veel rustiger te werk kon gaan
en een mooiere stomp kon maken die geschikt was voor een prothese. Het gebruik van
antisepsis zorgde ervoor, dat veel meer mensen een amputatie konden overleven.
Hierdoor werd de markt voor protheses groter 10. In de VS werd de behoefte aan
protheses nog eens extra vergroot door het stijgende aantal amputaties vanwege de
mechanisatie en later vanwege de Amerikaanse Burgeroorlog. De VS besloot protheses
voor soldaten te gaan vergoeden. Later kwamen er ook regelingen in andere landen,
zoals Duitsland en Frankrijk 10. De financieringsregelingen hielpen de ontwikkeling van
nieuwe protheses vooruit, er waren immers meer mensen (soldaten) die zich een
duurdere prothese konden veroorloven 5.
Steltprotheses werden nog steeds gebruikt door gewone burgers en er werden nieuwe
verbeteringen in aangebracht, zoals een veer in de stelt die het gebonk bij het lopen
verminderde 5. Er waren in deze tijd ook veel burgers die zelf een beenprothese
ontwierpen. Zo werden er in de VS tussen 1846 en 1895 250 patenten voor kunstmatige
ledematen aangevraagd 5. De meeste ideeën waren nogal extravagant, maar alle
ontwerpers claimden dat hun eigen prothese de beste was (gebaseerd op persoonlijke
ervaringen) en probeerden geld te verdienen met hun eigen ontwerp. Prothesemaker
begon in deze tijd een gespecialiseerd beroep te worden en niet meer iets wat een
chirurg of technicus “erbij” deed 5.
In deze periode werden niet veel compleet nieuwe beenprotheses ontwikkeld,
aangepaste versies van Verduyns onderbeenprothese en Potts’ protheses werden
gebruikt 5. De Amerikaan Palmer introduceerde een gewijzigde versie van het Potts‐
Anglesey been in de VS onder de naam “American leg” 9.
Voor protheseonderdelen werden wel nieuwe ideeën bedacht. Er kwamen
prothesevoeten met enkelgewrichten die in iedere richting beweegbaar waren en er
werd gebruik gemaakt van nieuwe materialen zoals gevulkaniseerd rubber 5.
Bevestiging van de beenprotheses ging voorheen met riemen en banden 10. Bij
onderbeenprotheses waren dit een heup‐ of buikriem en soms een schouderband, en bij
bovenbeenprotheses schouderbanden met eventueel een heupriem. De riemen werden
veelal als ongemakkelijk ervaren. In 1863 kwam Dubois Parmalee met een alternatief,
namelijk de zuigkoker 10. De zuigkoker zat zo strak om de stomp dat er geen lucht kon
ontsnappen tussen stomp en koker. Onderaan de koker zat een ventiel waardoor wel
lucht naar buiten kon maar geen lucht naar binnen. Zo zoog de zuigkoker zich vast aan
de stomp en was er geen verdere bevestiging van de prothese nodig. Het systeem had
wel een aantal problemen zoals het passend krijgen van de koker en het moeilijk te
realiseren ventielmechanisme 5. Daardoor duurde het nog lange tijd voordat dit systeem
commercieel in gebruik werd genomen.
In deze periode werd de markt voor protheses dus steeds groter door het groeiende
aantal geamputeerden en het werd voor steeds meer geamputeerden mogelijk een
echte, volledige prothese aan te schaffen door staatshulp. De grotere markt stimuleerde
de generatie van nieuwe ideeën en de verdere ontwikkeling van bestaande protheses.
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Het gros van de nieuwe ideeën was nog niet rijp om in de praktijk gebracht te worden.
Dat zou later komen.
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De eerste helft van de 20e eeuw

Oorlog: een katalysator voor verandering
Vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog steeg het aantal geamputeerden enorm en
daarmee werd de vraag naar protheses steeds groter 10. Ook groeide de algemene
interesse en het bewustzijn voor het belang van goede protheses.
In verschillende landen werden programma’s gestart waarin onderzoek werd gedaan
naar nieuwe prothesematerialen, omdat er door de oorlog materiaalschaarste was
ontstaan. Zo werd er geëxperimenteerd met bijvoorbeeld kunststoffen, die heel geschikt
bleken te zijn voor gebruik in protheseonderdelen 5. Wereldwijd deed men
experimenten met de zuigkoker en er werden nieuwe ventielen voor ontwikkeld.
Duitsland was het enige land dat de zuigkoker daadwerkelijk gebruikte 5. Verder deed
men ook onderzoek naar de ontwikkeling van machinerie voor de massaproductie van
protheseonderdelen. In de VS werd de “American Prosthetics and Orthotics Association”
opgericht, met een speciaal programma gesponsord door het leger dat geamputeerden
voorzag van een prothese 2.
In Duitsland en Oostenrijk werden speciale protheses ontwikkeld die snel geproduceerd
konden worden, zodat patiënten kort na hun amputatie weer aan het werk konden in de
industrie of de landbouw. Daarnaast kregen de geamputeerden een korte intensieve
looptraining, opdat ze weer zo snel mogelijk productief werden 10. Ook werd in deze tijd
de tijdelijke prothese geïntroduceerd, een prothese die alleen bedoeld was voor gebruik
vlak na de amputatie. Uit onderzoek bleek namelijk de rehabilitatie hiermee aanzienlijk
versnelde 5.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam de prothese‐industrie pas goed op gang. Verschillende
fabrieken werden opgericht die gespecialiseerd waren in het maken van
protheseonderdelen. Een voorbeeld van zo’n fabriek is de Duitse Orthopädische
Industrie G.m.b.H. opgericht door o.a. Otto Bock 5. Deze firma bestaat nu nog steeds
onder zijn naam. Bock was de bedenker van het principe om een prothese niet meer als
geheel, maar als product opgebouwd uit verschillende onderdelen te zien. Hij deelde de
onderbeenprothese bijv. op in drie losse onderdelen; de stompkoker, een
verbindingstuk en de voet 10. Daarmee was de standaardisatie van protheses begonnen.
Ook in Groot‐Brittannië werden nieuwe fabrieken opgericht. Protheses werden in die
tijd gemaakt van hout of Aluminium, en een overheidscomité besliste in 1925 dat twee
bedrijven het alleenrecht kregen om protheses van lichtmetaal te maken 5. Eén van de
twee stopte en de ander nam alle werknemers van het gestopte bedrijf over. Daarmee
werd J.E. Hanger & Co Ltd. de grootste protheseproducent ter wereld. Het bedrijf kwam
met nieuwe ontwerpen, waaronder de “Hanger patent adjustable knee joint” (zie figuur
11) 5. Het kniegewricht in deze prothese zorgde ervoor dat de manier van zwaaien van
het kunstbeen precies overeenkwam met die van het echte been. Voor
onderbeenprotheses ontwikkelde men de “Hanger polycentric knee joint” (zie figuur
12), met twee ballagers met tanden, die de menselijke knie beter benaderde dan eerdere
protheseknieën met maar één bewegingsas 5.
Oorlog is over het algemeen een katalysator voor verandering, en dit is ook het geval
geweest bij de prothesiologie. De vraag naar protheses steeg enorm en protheses
moesten snel afgeleverd kunnen worden zodat geamputeerden snel weer aan het werk
konden. Men begon met het mechanisch produceren van protheses en de eerste
gespecialiseerde fabrieken ontstonden. Door de mechanisatie werden de protheses
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goedkoper en bovendien waren er steeds meer mogelijkheden tot steun bij de
financiering van een prothese. Volwaardige beenprotheses werden dus voor steeds
meer geamputeerden haalbaar. Eindelijk waren de meer geavanceerde protheses niet
alleen meer beschikbaar voor de rijke bevolking en kon ook de minder rijke profiteren
van de beschikbare prothesemogelijkheden.

Fig. 11: De Hanger patent adjustable
knee joint voor bovenbeenprotheses
(Bron: WKN van der Meij: No leg to
stand on. Proost international book
production, Turnhout 1995).

Fig. 12: De Hanger polycentric knee
joint voor onderbeenprotheses
(Bron: WKN van der Meij: No leg to
stand on. Proost international book
production, Turnhout 1995).
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De tweede helft van de 20e eeuw
Protheses voor iedereen

Beenprotheses hebben na de Tweede Wereldoorlog een geweldige ontwikkeling
doorgemaakt. Er werden vele nieuwe ideeën bedacht en de ontwerpen werden steeds
geavanceerder. De Tweede Wereldoorlog had veel amputaties tot gevolg, waardoor de
afzetmarkt voor protheses nog groter werd dan voorheen. Inmiddels waren er in de VS
en in West‐Europa allerlei regelingen gekomen die geamputeerden van een prothese
voorzagen, dus een goede beenprothese werd voor (bijna) iedereen haalbaar.
De oorlog had ook grote materiële vernielingen aangericht. De gehele prothese‐industrie
in bijv. Duitsland was compleet verwoest en moest opnieuw worden opgebouwd. De
grote vraag naar protheses zorgde ervoor dat de fabrieken snel weer gingen draaien 5.
Wereldwijd werd er veel onderzoek gedaan naar kunstmatige ledematen en dit leidde
tot het gebruik van allerlei nieuwe materialen 10. Zo werd plastic laminaat
geïntroduceerd in de prothesiologie, een materiaal waaruit complete protheses gemaakt
konden worden. Onderzoek naar kunststoffen leidde tot de ontwikkeling van
thermoharders en thermoplasten, die ook in protheses toegepast werden. Materialen als
koolstofvezelversterkte plastics en titanium die gebruikt werden in de ruimtevaart
konden later ook in de prothesiologie gebruikt worden 5.
Onderzoek in de VS resulteerde in 1945 in een nieuwe koker voor bovenbeenprotheses:
de quadrilaterale koker 10. Deze koker sloot beter aan bij de stomp en aan de achterkant
was de koker voorzien van een steun waar het os ischium op kon leunen (de tuberbank).
De koker kon ook gebruikt worden als zuigkoker 10. De quadrilaterale koker wordt
tegenwoordig nog steeds gebruikt, maar heeft wel nadelen. Er komt veel
lichaamsgewicht op het os ischium, het resterende femur zit instabiel in de koker, het
bekken wordt minder stabiel en de patiënt ervaart een matig comfort tijdens het zitten 5.
In de jaren ’80 kwamen er een aantal alternatieven, waaronder de CAT‐CAM (Contoured
Adducted Trochanteric‐Controlled Alignment Method) koker. Deze koker had een
verhoogde bovenste rand die de vorm van het os ischium volgde. Hierdoor kon het
lichaamsgewicht over een groter deel van het bekken verspreid worden, waardoor het
bekken stabieler was 5.
Bovengenoemde kokers zijn voorbeelden van “total‐contact” kokers voor
bovenbeenprotheses en dit type koker werd ook in onderbeenprotheses gebruikt. Een
nadeel van deze kokers was het zogeheten “pompen”. De stomp ging tijdens het lopen
namelijk in de koker op en neer, wat naast een vreemd geluid wondjes veroorzaakte als
gevolg van wrijvingskrachten. Om het pompen te voorkomen werden nieuwe
giettechnieken ontwikkeld. Een andere oplossing was een koker gemaakt van siliconen,
die om de stomp zat als een kous met een bajonetsluiting. De flexibiliteit van siliconen
kon wrijvingskrachten voorkomen 5.
De nieuwe prothesematerialen zorgden o.a. voor de ontwikkeling van nieuwe voeten
voor beenprotheses. Een ontwerp dat nog lange tijd veel gebruikt zou worden is de
SACH (Solid Ankle Cushion Heel) voet uit 1955 (zie figuur 13) 5. De SACH had geen
enkelgewricht maar kon wel bewegen tijdens het lopen door een kussentje in de vorm
van een wig aan de onderkant van de voet. De wens voor een goede voetprothese met
enkelgewricht bleef echter bestaan en daarom werden later nieuwe voeten ontworpen
met één‐assige of vrij beweegbare enkelgewrichten 5. Eind jaren ’80 werd een nieuw
type voetprothese geïntroduceerd, de “energy‐storing” voet. Deze voet gaf aan het einde
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van de afwikkeling een deel van de energie terug die in de voet opgeslagen was bij het
raken van de grond tijdens het begin van de afwikkeling 5.
Bij onderbeenprotheses hebben onderzoekers zich in de tweede helft van de 20e eeuw
steeds afwisselend gericht op controle van de swingfase of de stabiliteit van het
kniegewricht. In de eerste jaren na de oorlog concentreerde men zich vooral op de
swingfase van het onderbeen. Controle over die swingfase bleek namelijk mogelijk door
het gebruik van constante frictie‐elementen in het kniegewricht. Een nadeel hiervan was
dat de patiënt maar op één tempo kon lopen. Kort daarna kwamen er knieën met
variabele frictie‐elementen waarmee in verschillende tempo’s gelopen kon worden en
die bovendien voor een natuurlijker zwaai zorgden 5.
In 1949 werd het eerste hydraulische kniegewricht ontworpen, dat op de markt kwam
als de “Hydra‐Cadence Knee” 5. Het hydraulische systeem in dit gewricht zorgde ervoor
dat de knie op slot ging wanneer de voet tijdens het lopen de grond raakte, en dat het
onderbeen tijdens de swingfase een gecontroleerde zwaai maakte. Andere onderzoekers
gingen ook hydraulische knieën bedenken, maar alle ontwerpen hadden als nadeel dat
ze nogal zwaar en duur waren 5.
Daarom werd er ook onderzoek gedaan naar een pneumatisch gecontroleerd
kniesysteem. Zo ontwikkelde men in de University of Berkeley het “UC‐BL Pneumatic
Swing Control” kniegewricht 5.
In de jaren ’60 en ’70 richtten onderzoekers zich op de stabiliteit van het kniegewricht
tijdens de standfase en kwamen er allerlei ontwerpen met frictie‐ en slotsystemen. Eind
jaren ’80 laaide de interesse voor swingfase controlesystemen weer op 5.
Nog lange tijd na de Tweede Wereldoorlog werd een gemodificeerde versie van
Verduyns ontwerp voor onderbeenprotheses gebruikt. Een conferentie over
onderbeenprotheses in de VS resulteerde in 1961 in een geheel nieuw ontwerp, de PTB
(Patella Tendon Bearing) 5. Bevestiging van deze prothese ging met een kleine leren
riem om het bovenbeen in plaats van een dijbeenkoker (zie figuur 14). De stompkoker
was een total‐contact koker en gemaakt naar een gipsmodel van de stomp. Voor de voet
werd de eerder genoemde SACH voetprothese gebruikt. De prothese dankt zijn naam
aan de methode van gewichtsoverdracht; die ging deels via de bovenkant van het
scheenbeen, waar de pees van de patella aan het scheenbeen zit 10. De prothese werd in
veel landen succesvol geïntroduceerd en andere onderzoekers bedachten aanpassingen
en verbeteringen. In Frankrijk kwam men met de PTS prothese, waarbij de riem was
weggelaten en vervangen werd door een hoge koker 5. Duitse onderzoekers bedachten
de KBM prothese, waarbij de koker van de PTB gewijzigd was en niet meer de knieschijf
bedekte 5.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het idee van een modulaire beenprothese met
verwisselbare onderdelen en een endoskelet. In 1961 werd één van de eerste
bovenbeenprotheses met modulaire onderdelen ontwikkeld, bedoeld voor tijdelijk
gebruik 5. Al gauw gingen verschillende bedrijven ontwerpen van modulaire
componenten op de markt brengen. Zo had de firma van Otto Bock in 1969 een modulair
assemblage systeem ontwikkeld, met een aanpasbaar endoskelet en gewrichtmodules 10.
Om deze onderdelen zat schuimplastic en een elastische hoes, een nieuwe vinding. Het
schuim maakte de prothese erg zacht en zorgde voor de beste cosmese tot dan toe 5.
De introductie van modulaire protheseonderdelen stuurde de prothese‐industrie in een
nieuwe richting. Alle voorgaande niet‐modulaire ontwerpen waren immers niet meer
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geschikt en daarom werden er door ieder bedrijf nieuwe ontwerpen gemaakt voor de
losse protheseonderdelen 5.
In de jaren ’80 deed de computer zijn intrede in de prothesiologie 5. Ontwerpers gingen
computers gebruiken bij het ontwerpen en produceren van gehele protheses en bij het
ontwikkelen van nieuwe kokers. De bedoeling was om een prothesekoker te maken door
de stomp op te meten met bijv. een laserscanner en met die metingen een ontwerp te
maken dat een freesmachine uit kon frezen. Het opmeten van de stomp bleek echter
nogal moeilijk te zijn en deze technieken werden niet meteen een groot succes.
Duidelijk is dat beenprotheses een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt in de 2e
helft van de 20e eeuw. Verschillende gebeurtenissen en ontdekkingen hebben hieraan
bijgedragen. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een grote markt en onderzoek naar
materialen en technieken zorgde voor allerlei nieuwe ontwerpen voor
protheseonderdelen. Door de toenemende financieringsmogelijkheden werden
protheses voor bijna iedere geamputeerde betaalbaar. Het aanbod in prothesetypes
werd steeds groter, mede dankzij de opkomst van modulaire protheses, waarin de losse
onderdelen uitwisselbaar zijn. De beenprotheses konden steeds beter passend gemaakt
worden en functionaliteit en cosmese verbeterden verder. Alle verschillende
prothesesystemen zorgden ervoor dat een beenprothese, die aan de individuele
functionele en uiterlijke eisen van de patiënt kon voldoen, steeds dichterbij kwam.

Fig. 13: Ontwerp van de SACH prothesevoet (Bron: WKN van
der Meij: No leg to stand on. Proost international book
production, Turnhout 1995)en de huidige versie van de SACH
van Otto Bock (Bron: www.ottobock.com)

Fig. 14: De Patella Tendon
Bearing onderbeenprothese
uit 1961 (Bron: WKN van der
Meij: No leg to stand on.
Proost international book
production, Turnhout 1995).
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Huidige protheseopties
Voor ieder wat wils

Alle eerder beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot een ruim aanbod in
beenprotheses. Tegenwoordig worden veel van de principes gebruikt, die in de tweede
helft van de 20e eeuw bedacht zijn. Deze ideeën worden hier en daar verbeterd en
gemoderniseerd. De huidige ontwerpen kunnen de functies van een echt been steeds
beter benaderen en de beenprotheses worden geschikt voor steeds meer activiteiten.
Hieronder volgt een overzicht van de huidige opties voor protheseonderdelen en de
mogelijkheden die deze onderdelen bieden.
Voor bovenbeenprotheses zijn er twee typen stompkokers in gebruik, de quadrilaterale
koker, en de zogenaamde “ischial containment” koker 11. Bij de quadrilaterale koker
wordt het lichaamsgewicht direct via het zitbeen overgebracht via een horizontale rand.
Bij de ischial containment ligt de rand hoger en volgt de koker qua vorm het zitbeen. Dit
laatste type koker is geschikter om mee te sporten en kan goed in combinatie met
wandelstokken gebruikt worden.
De Patella Tendon Bearing is de meest gebruikte stompkoker voor onderbeenprotheses
2. Bij deze koker wordt gebruik gemaakt van specifieke regionen in de stomp, waaronder
de pees van de knieschijf, die geschikt zijn voor het overbrengen van gewicht. Een
andere optie is de Total Surface Bearing (TSB) koker, waarbij naar een meer
gelijkmatige gewichtsverdeling gestreefd wordt 12. Een voering van siliconen zorgt
ervoor dat de koker goed blijft zitten bij intensieve activiteiten. Nadeel van deze koker is
dat aantrekken van de prothese moeilijker is, vooral voor patiënten met motorische of
visuele beperkingen 2.
Ook is er een onderbeenprothese met een speciale koker voor patiënten met een zeer
traag helende stomp. De koker maakt het mogelijk dat de patiënt kan rehabiliteren,
ondanks de complicaties 2.
Bij zowel boven‐ als onderbeenprotheses wordt steeds meer gebruik gemaakt van
computers om de stompkoker te modelleren. De stompvorm wordt ingevoerd in de
computer door een plastic mal te maken van de stomp en die te digitaliseren, of door de
oppervlakte van de stomp te scannen. De prothesemaker kan die gegevens gebruiken
om de stompkoker te modelleren. Hierdoor kan de stompkoker heel snel en precies
gemaakt worden en is hij goed reproduceerbaar 12.
Een belangrijk onderdeel van de bovenbeenprothese is het kniegewricht. De
protheseknie moet ervoor zorgen dat de patiënt gecontroleerd kan lopen, knielen, zitten
en buigen, en dat de patiënt stevig kan staan 13.
Het simpelste type knie is de enkelassige knie. Deze protheseknie is erg goedkoop en
betrouwbaar en behoeft weinig onderhoud. Daarom wordt dit type knie veel gebruikt in
ontwikkelingslanden 2. Ze hebben meestal een met de hand bedienbaar slot en een
element dat voor een constante frictie zorgt 13. Zo geeft de knie controle over de
swingfase, alhoewel maar in één tempo.
Een iets ingewikkelder knie is de polycentrische knie, die vier rotatieassen heeft (zie
figuur 15). Dit type knie kan zo ingesteld worden dat hij erg stabiel is wanneer de
patiënt staat maar toch makkelijk te buigen is tijdens het lopen 14. De knie heeft ook een
belangrijke cosmetische functie, het gewricht schuift in elkaar wanneer de knie buigt
zodat de protheseknie op dezelfde plaats zit als de echte knie tijdens zitten 13. De
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polycentrische knie is geschikt voor patiënten die instabiel zijn of een lange stomp
hebben, maar is helaas wel erg duur.
Geavanceerde kniesystemen hebben een door vloeistof gecontroleerde swingfase. Dit
kan een pneumatisch of hydraulisch systeem zijn 13. Met deze knieën kan in hogere en
meerdere tempo’s gelopen worden. Pneumatische knieën maken gebruik van
compressibele lucht en zijn vooral geschikt voor de langzame loper 2. Hydraulische
systemen worden vaker gebruikt en werken m.b.v. een compressibele vloeistof (vaak
siliconen olie) die een dempende kracht uitvoert tijdens de swingfase. De simpelere
ontwerpen staan alleen laminaire stroming toe en hebben daarom een beperkte
loopsnelheidrange. Recente ontwerpen staan ook turbulente stroming toe en zo kan de
geamputeerde op meer snelheden lopen. Laatstgenoemde kniesystemen zijn erg
geschikt voor de actieve patiënt 14.
Relatief nieuw zijn de protheseknieën met een pneumatisch of hydraulisch systeem
gecontroleerd door microprocessoren 2 (zie figuur 16). In deze knieën zit een sensor die
de swingsnelheid van de prothese aanpast aan die van het echte been. Dit geeft een nog
natuurlijker looppatroon, en met deze knieën kan op een snelheid van bijna 7 km/h
gelopen worden 15.
Een extra optie voor protheseknieën is een slotmechanisme. Dit slotmechanisme kan
handbediend zijn of geactiveerd worden wanneer er gewicht op komt (tijdens de
standfase).
Alle beenprotheses hebben tegenwoordig een prothesevoet. Belangrijke functies van de
prothesevoet zijn schokabsorptie, ondersteuning, het vervangen van het enkelgewricht
en de cosmese 2. In feite zijn dit natuurlijk de functies van een echte voet. Tegenwoordig
zijn er een aantal verschillende prothesevoeten in gebruik.
De al eerder genoemde SACH is nog steeds de meest gebruikte prothesevoet. Een wig
aan de onderkant van de voet vervangt het enkelgewricht en simuleert plantairflexie,
maar dorsiflexie kan niet plaatsvinden omdat de voet stijf is. De SACH is relatief
goedkoop 2.
Prothesevoeten met gewricht kunnen enkel‐ of meerassig zijn. Enkelassige voeten
kunnen in één richting bewegen 2. Meerassige prothesevoeten kunnen in alle richtingen
bewegen, ongeveer in dezelfde mate als een echte voet 2. Hierdoor kan de gebruiker
beter op ongelijke ondergronden lopen en daarnaast vermindert de voet de
trekkrachten die op de stompkoker komen. De meerassige voet is echter niet geschikt
voor patiënten met een slechte coördinatie, omdat de bewegelijkheid instabiliteit tot
gevolg kan hebben. Verder is dit type prothesevoet groter en zwaarder en heeft meer
onderhoud nodig 2.
Bovenstaande voeten zijn vooral bedoeld voor wandelen, maar tegenwoordig zijn er
geamputeerden die actiever willen zijn en ook willen rennen. Voor deze patiëntengroep
is de eerder genoemde energy‐storing voet ontworpen 2. Deze voet kan de energie
opslaan die vrijkomt wanneer de voet loskomt van de grond. Verder zorgt de voet voor
een natuurlijker looppatroon.
Van het verleden is niet bekend wat de geamputeerden van de toen beschikbare
protheseopties vonden. Vandaag de dag wordt daar veel onderzoek naar gedaan, zodat
problemen met de protheses bekend en verholpen kunnen worden en de wensen en
behoeften van de geamputeerden duidelijker worden. Ook wordt er tegenwoordig veel
onderzoek gedaan naar de psychische problemen die gepaard gaan met een amputatie.
Een prothese blijkt een goed middel tegen veel psychische problemen, zoals fantoompijn
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16.

Verder vergoot een prothese de kans dat een geamputeerde succesvol rehabiliteert,
omdat de beenprothese de patiënt een deel van zijn zelfstandigheid teruggeeft en zo
terugkeer in de maatschappij mogelijk maakt 17. Tegenwoordig is het voor
geamputeerden ook steeds beter mogelijk een sport of een andere vorm van recreatie te
beoefenen en dit is een belangrijk deel van het rehabilitatieproces geworden 18. Naast
een positief lichamelijk effect heeft sporten namelijk ook een positief psychologisch
effect. Er bestaan speciale sportprotheses en met sommige normale protheses is sporten
ook goed mogelijk. Speciale sportprotheses geven geamputeerden ook de mogelijkheid
om aan topsport te doen.
Een goede beenprothese is tegenwoordig voor iedereen in welvaartslanden betaalbaar
door overheidsregelingen en ziektekostenverzekeringen. Zeer geavanceerde protheses
of sportprotheses worden niet (geheel) vergoed, dus dat soort protheses zijn momenteel
alleen haalbaar voor mensen met genoeg geld of sponsoring in het geval van een atleet.
Naarmate de technologie vooruitgang boekt zullen de geavanceerde protheses wel
goedkoper worden en zal het voor meer geamputeerden mogelijk zijn een prothese te
gebruiken die het menselijke been steeds beter benadert qua functionaliteit.

Fig. 15: Een polycentrische
knie (Bron: PCY Tang et al: Let
Them Walk! Journal of the
American College of Surgeons
2008).
Fig. 16: Twee versies van de Otto
Bock C‐Leg, voorbeelden van een
kniegewrichten
gecontroleerd
door microprocessoren. De linker
versie is geschikt voor actieve
patiënten, de rechter voor iets
minder actieve patiënten (Bron:
www.ottobock.com).
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De toekomst

Haast niet meer van echt te onderscheiden
In de toekomst zullen beenprotheses steeds beter de functionaliteit van een echt been
gaan benaderen. “Intelligente” systemen met microprocessoren zullen een belangrijke
rol gaan spelen. Implantatie van microchips in het lichaam voor communicatie tussen
spieren en prothese zou een volgende stap kunnen zijn 10.
Een al bestaande nieuwe optie voor beenprotheses is osseo‐integratie 3. Hierbij wordt
het lichaamsgewicht rechtstreeks via het skelet aan de prothese overgedragen door een
schroef in het femur waaraan de rest van de prothese bevestigd kan worden 10. Het grote
voordeel hiervan is dat er geen prothesekoker meer nodig is. Hierdoor hoeft een patiënt
nooit meer last te hebben van huidproblemen die de stompkokers soms met zich
meebrengen 19. Verder zit de prothese erg goed vast nadat de operatiewond helemaal is
genezen. Nadelen aan deze techniek zijn de lange revalidatieperiode en het
infectiegevaar.
In de wat verdere toekomst zouden neurale prothesen veelbelovend kunnen zijn 10. Dit
zouden dan protheses zijn die aangestuurd worden door het menselijke zenuwstelsel.
Een dergelijk idee is vooralsnog toekomstmuziek, maar de ontwikkelingen zouden
sneller kunnen gaan dan we nu verwachten.
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Conclusie
De ultieme behoefte wat betreft beenprotheses is een prothese die niet te onderscheiden
is van een echt been (fantasieën over protheses die beter zijn dan het origineel laten we
hier buiten beschouwing). Een dergelijke beenprothese heeft een even goede
functionaliteit en ziet er net zo uit als een echt been. Deze ultieme beenprothese is nu
nog niet haalbaar, maar kijkend naar de vooruitgang die is gemaakt van de eerste
steltbenen tot de huidige geavanceerde protheses, is de perfecte beenprothese al een
stuk dichterbij gekomen.
De oudste bronnen over protheses dateren uit de Oudheid, dus daar laten we de
ontwikkeling van de beenprothese beginnen. In de Oudheid werd het simpelste type
beenprothese, het steltbeen, uitgevonden 5. Over het algemeen voorzagen de oudste
beenprotheses vooral in ondersteuning, de makkelijkst te imiteren functie van het been.
Cosmese was hieraan ondergeschikt. In de Middeleeuwen veranderde er niet veel en pas
in de Renaissance kwamen er ontwerpen voor onder‐ en bovenbeenprotheses met voet
9. De nieuwe protheses waren onpraktisch vanwege hun hoge gewicht en alleen
betaalbaar voor de rijken. Deze ontwikkeling zette zich voort in de 17e en 18e eeuw.
Rijke geamputeerden lieten dure protheses ontwerpen en de armen moesten het doen
met een steltbeen 10. Verschil was wel dat de ontwerpen minder zwaar werden en
daarom voor praktisch gebruik geschikt werden en niet alleen een cosmetisch doel
dienden. In de 19e eeuw kwamen de eerste ontwerpen die een commercieel succes
zouden worden 5. In de tweede helft van de 19e eeuw vonden een aantal belangrijke
ontwikkelingen plaats die de prothesiologie vooruit zouden helpen, waaronder de
ontwikkeling van anesthesie en het ontstaan van overheidsregelingen voor het
financieren van protheses 10. Hierdoor konden meer geamputeerden zich een goede
prothese veroorloven. In de 20e eeuw zorgden de beide Wereldoorlogen voor een grote
stijging in het aantal geamputeerden en stimuleerden daarmee de ontwikkeling van
nieuwe protheses. Er ontstonden fabrieken die mechanisch protheseonderdelen gingen
maken en er kwamen veel nieuwe protheseonderdelen op de markt 5. Na de Tweede
Wereldoorlog zorgde technologische vooruitgang voor nog meer nieuwe ontwerpen van
protheseonderdelen. Alle ontwikkelingen uit het verleden en vooral uit de 20e eeuw
hebben geresulteerd in een breed scala aan mogelijkheden voor de geamputeerde van
nu 2. Een beenprothese kan tegenwoordig volledig aangepast worden aan de individuele
patiënt. Bij de keuze voor een beenprothese kan er rekening gehouden worden met de
gezondheidstoestand, de leeftijd, de levensstijl en de activiteitswensen van de patiënt.
Zo voldoen beenprotheses steeds beter aan de behoeften van de gebruiker.
Beenprotheses zullen in de toekomst nog beter de functionaliteit van een echt been gaan
benaderen en daarmee zal de vervulling van de ultieme prothesebehoefte steeds
dichterbij komen.
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