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Als verpleegkundige kan je in sommige gevallen een 
amputatie al een tijdje zien aankomen en soms vraag je 
jezelf  af of een amputatie wel de juiste keuze is. In 
hoeverre heeft iemand zelf de keuze kunnen maken of 
wordt de keuze door familie beïnvloed? Wat is na een 
amputatie de kwaliteit van leven? Hoe maak je als patiënt 
de afweging wat de beste keuze is?

Hoe kan je als verpleegkundige de patiënt hierin bijstaan? 
Door te luisteren en op basis van ervaring je mening te 
delen. Uiteindelijk beslist iemand zelf of hij tot deze 
operatie wil overgaan.
Patiënten zijn blij dat hun pijn wordt weggenomen. Dan 
blijkt dat ze hier een amputatie voor over hebben, maar het 
blijft een emotionele gebeurtenis. Hetzelfde geldt voor 
patiënten die heropgenomen worden vanwege pijn of 
complicaties. Soms zijn ze slechts een korte periode thuis 
om vervolgens weer opnieuw opgenomen te moeten 
worden in verband met complicaties. Zoals bij een patiënt 
die de ene na de andere complicatie kreeg; een geplande 
opname van een week werd een verblijf van vier maanden 
in het ziekenhuis. Dan voel ik me ook persoonlijk geraakt. 
Gelukkig blijken familie en/of religie een belangrijke steun 
om zo'n langdurige opname vol te houden. Dit zorgt voor 
een positieve houding en doorzettingsvermogen met de 
hoop op een goed herstel. Een positieve houding van de 
patiënt maakt het voor de verpleegkundige gemakkelijker 
de zorg vol te houden.

Collega's hebben ook het gevoel dat er meer amputaties 
verricht moeten worden ten opzichte van voorgaande 
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Niet eerder in mijn tienjarige carrière heb ik zoveel patiënten gezien die voor een 
amputatie van boven- en/of onderbeen werden opgenomen als in de afgelopen 
maanden.
Is dat in het hele land zo ?

Columns

jaren. Ook zij vinden de kwaliteit van leven voor patiënten 
die een amputatie hebben ondergaan erg belangrijk, vooral 
bij oudere patiënten met co-morbiteiten. Dat het goed is 
om dit bespreekbaar te maken met arts en familie.

Is het aantal amputaties lopendebandwerk geweest ?
Om te checken of mijn gevoel over het aantal amputaties 
wordt bevestigd, heb ik de cijfers van de afgelopen vijf jaar 
vergeleken (tabel 1).
Het blijkt dat in de eerste negen maanden van 2019 de 
cijfers van onder- en bovenbeenamputaties al boven de 
jaarcijfers van vorige jaren liggen.
Is dit alleen in Salland zo, of zijn er elders in het land ook 
meer beenamputaties ?

* Carolien Kruitbos, regieverpleegkundige vaatchirurgie, 
wondverpleegkundige GE chirurgie, Mammacare, 
Vaatchirurgie Deventer Ziekenhuis, Deventer
c.timmer@dz.nl

Jaar Aantal
2019 32
2018 14
2017 20
2016 10
2015 25
2014 26

Tabel 1. Aantal amputaties van de afgelopen vijf jaar


