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Dossier steunpunt handicap & arbeid: 

Een werknemer met een amputatie  

Met dit document willen we een aanzet geven om de effectieve 

tewerkstelling van personen met een amputatie te verhogen. Vergeet 

echter niet dat aanpassingen of afspraken steeds persoon per persoon 

moeten bekeken worden, rekening houdend met de individuele noden en 

beperkingen van elke werknemer. 

INHOUD 

1 Wat zijn de symptomen van een amputatie? 

2 Wat zijn de oorzaken van een amputatie? 

3 Hoe wordt een amputatie behandeld? 

4 Mogelijke aanpassingen en oplossingen. 

5 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM 

1. Wat zijn de symptomen van een amputatie?  

Veel mensen die een ledemaat missen hebben zelf nog wel het gevoel 

alsof het ontbrekende lichaamsdeel er nog zit, ze kunnen bijvoorbeeld pijn 

of jeuk hebben aan een voet die er niet meer is. Dit verschijnsel wordt 

fantoompijn genoemd. 

2. Wat zijn de oorzaken van een amputatie?  

 Na ongelukken (verkeersongelukken, industriële ongelukken) 

waarbij een lichaamsdeel wordt afgesneden of afgerukt  

 Na zodanig ernstige beschadiging van een lichaamsdeel dat herstel 

niet mogelijk is moeten chirurgen het soms verwijderen  
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 Bij snel voortschrijdende infecties kan het nodig zijn het aangedane 

lichaamsdeel af te zetten om het leven van de patiënt te redden  

 Ook kan amputatie nodig zijn bij kwaadaardige tumoren in een 

lichaamsdeel die uitzaaiingen hebben.  

 Bij afsluiting van de bloedvaten (bvb. bij suikerziekte) 

 Als gevolg van ernstige brandwonden kunnen lichaamsdelen ernstig 

beschadigd zijn  

 

 

 3. Hoe wordt een amputatie behandeld?  

Als een lichaamsdeel is geamputeerd, volgt er meestal een verwijzing 

naar een revalidatiearts. Deze gaat samen met de persoon kijken wat 

voor beperkingen de amputatie tot gevolg heeft. Aan de hand daarvan 

gaat de revalidatiearts een behandelplan opstellen en de patiënt door de 

revalidatie begeleiden met ondersteuning van een revalidatieteam. In de 

beginfase wordt vooral geleerd om te gaan met de stomp (wondgenezing 

en eenhandigheidstraining bij armamputaties en rolstoeltraining bij 

beenamputaties), dit omdat er altijd ook zonder kunstledemaat (prothese) 

gefunctioneerd moet kunnen worden om niet afhankelijk te worden van 

een prothese. Later kan worden gekeken welke functies van het 

ontbrekende ledemaat een prothese kan overnemen. Hierbij moet beseft 

worden dat een prothese echter slechts voor een deel de functionaliteit 

van het lichaamsdeel kan benaderen. 

 

4. Mogelijke aanpassingen en oplossingen. 

Mensen met een amputatie kunnen sommige van de beperkingen 

hieronder besproken ervaren, maar zelden komen ze allemaal voor. Ook 

de mate waarin een beperking voorkomt verschilt van individu tot 

individu. Wees ervan bewust dat heel wat mensen met een amputatie 

geen of slechts minimale specifieke aanpassingen nodig zullen hebben om 

hun werk goed uit te voeren. 

De aangehaalde aanpassingen zijn ook slechts een greep uit de 

mogelijkheden. Tal van andere oplossingen zijn zeker mogelijk. 
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Checklist:  
 
1 Welke beperkingen ervaart de werknemer zelf?  

2  Welke invloed hebben deze beperkingen op de prestaties van de 
werknemer?   

3 Welke specifieke taken binnen de functie zijn als gevolg van 
deze beperkingen moeilijk?  

4 Welke oplossingen zijn beschikbaar om deze problemen te 
verminderen of weg te werken?  Zijn alle mogelijke pistes 

onderzocht om oplossingen te vinden?  
5  Kan de werknemer zelf informatie verstrekken over mogelijke 

oplossingen?  
6 Eenmaal er oplossingen gevonden zijn, worden deze dan op 

geregelde tijd geëvalueerd op hun effectiviteit? Kan er 

voorbereidend overleg zijn om te bepalen welke oplossingen 

mogelijk zijn? 

 

Motorische beperkingen: Algemeen  

• Maak de werkplek zo toegankelijk mogelijk 

• Voorzie een parkeerplaats dicht bij de werkplek 

• Zorg voor een toegankelijke ingang 

• Installeer automatische deuropeners 

• Zorg ervoor dat ook de andere ruimtes toegankelijk zijn (refter, 

vergaderzaal, …) 

• Zorg ervoor dat de gebruikelijke of nodige weg om zich binnen het 

 bedrijf te verplaatsen in functie van de opdracht  zo hindernisarm 

mogelijk is  

• Pas de bureauhoogte aan, aan de rolstoel (hoog/laag bureau of 

tafel) 

• Zorg ervoor dat alle nodige materialen binnen handbereik zijn 

Motorische beperkingen:  Fijne motoriek 

• Bekijk hoe je de werkpost zo ergonomisch mogelijk kan aanpassen. 

Bvb. speciale klemborden 



 

 steunpunt handicap & arbeid 3 juni 2013 

• Voorzie hulpmiddelen voor het gebruik van pc en telefoon: 

o Toetsenborden voor éénhandigen, spraakherkenning, voetmuis, … 

o Maak optimaal gebruik van alternatieven om nota’s te nemen 

(voicerecorders,  …) 

o Voorzie indien nodig een telefoonhouder, koptelefoon, … 

Opmerking: informeer je zeker via www.koc.be  (www.vlibank.be) over de 

mogelijke aanpassingen. Op tal van domeinen zijn er technische 

aanpassingen mogelijk ter compensatie van een amputatie. Zowel qua 

verplaatsingen (aanpassingen aan de auto) als inzake pc-aanpassingen 

bestaan er heel wat hoogtechnologische hulpmiddelen waarvan bovendien 

de meerkost terugbetaald kan worden door de VDAB. Niet elk hulpmiddel 

moet hoogtechnologisch zijn. Dikwijls bestaat er een eenvoudige oplossing 

voor tal van problemen. 

  

[sleutelhouder met gemakkelijke grip] 

 

Beperkingen aan de onderste ledematen 

• Er bestaan tal van soorten liften. Zo heb je trapliften, 

rolstoelplatformen,… 

• Eenvoudigere hulpmiddelen om drempels te overschrijden zijn 

flexibele rubberen drempelhulpen 
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• Ook voor meer technische jobs kunnen hulpmiddelen overwogen 

worden zoals veiligheidsladders met leuningen, werkplatforms, 

hydraulische persoonsliften, … 

• Onderzoek welke hulpmiddelen er bestaan die hulp kunnen bieden 

bij opheffen, dragen en behandeling van materialen. Er bestaan tal 

van soorten heftoestellen, lichtgewicht karren, …. 

• Ook aanpassingen in functie van het besturen van voertuigen zijn 

perfect mogelijk en te overwegen 

Een aantal voorbeelden: 

 

 [Een rem/gas aanpassing aan het stuurwiel ter vervanging van de 

pedalen] 
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 [Kinbesturing voor pc] 

 

  

[Laser besturing voor pc.] 

5. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: 

BTOM 

Een amputatie is een indicatie van arbeidshandicap, hierdoor kan beroep 

worden gedaan op GTB (gespecialiseerde begeleiding) en GOB 

(gespecialiseerde individuele opleiding). 

Gezien er grote verschillen zijn in de soort amputatie mag je er niet van  

uit gaan dat elke amputatie automatisch rechten opent op BTOM voor 

personen met een arbeidshandicap. Sommige amputaties openen 

automatisch recht op een VOP. Een amputatie van één of twee vingers 

(met uitzondering van de duim) opent niet automatisch het recht op een 

VOP.  



 

 steunpunt handicap & arbeid 3 juni 2013 

Personen met een amputatie hebben recht op aanpassing 

arbeidsomgeving (arbeidspostaanpassing, arbeidsgereedschap en 

arbeidskledij) via ticket (erkenning) binnen het Vlaams Agentschap voor 

personen met een handicap vervanging onderste of bovenste ledematen 

en bij volgende amputaties, gediagnosticeerd door een orthopedist of 

neuroloog of revalidatiearts: 

• S48 amputatie schouder of bovenarm 

• S57 verbrijzeling voorarm  

• S58 amputatie voorarm 

• S67 verplettering pols, hand 

• S680 amputatie duim  

• S684 amputatie pols  

• S780 amputatie ter hoogte van heupgewricht 

• S781 amputatie door femurschacht 

• S87 verplettering onderbeen  

• S880 amputatie door kniegewricht  

• S881 amputatie door tibia 

• S97 verplettering enkel of voet  

• S980 amputatie voet ter hoogte van enkel  

• S984 amputatie deel van de voet  

• T052 amputatie beide armen  

• T055 amputatie beide benen  

• T056 amputatie ter hoogte van bovenste en onderste ledematen 

 

Personen met een amputatie hebben automatisch recht op de VOP bij 

volgende amputaties, gediagnosticeerd door een orthopedist of neuroloog 

of revalidatiearts: 

• S48 amputatie schouder of bovenarm 
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• S57 verbrijzeling voorarm  

• S58 amputatie voorarm 

• S67 verplettering pols, hand 

• S680 amputatie duim  

• S684 amputatie pols  

• S780 amputatie ter hoogte van heupgewricht 

• S781 amputatie door femurschacht 

• S87 verplettering onderbeen  

• S880 amputatie door kniegewricht  

• S881 amputatie door tibia 

• S97 verplettering enkel of voet  

• S980 amputatie voet ter hoogte van enkel 

•     S984 amputatie deel van de voet 

•     T052 amputatie beide armen 

•     T055 amputatie beide benen 

•    T056 amputatie ter hoogte van bovenste en onderste ledematen 

Personen met een amputatie hebben recht op de verhoogde VOP vanaf de 

aanvraag, na evaluatie op de werkplek door VDAB, bij volgende 

amputaties, gediagnosticeerd door een orthopedist of neuroloog of 
revalidatiearts: 

•     T052 amputatie beide armen 

•     T055 amputatie beide benen 

•      T056 amputatie ter hoogte van bovenste en onderste ledematen 

Steunpunt handicap & arbeid 

Van Vaerenberghstraat 6  2600 Antwerpen-Berchem 
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tel.: 03-609 54 49 Fax: 03-609 54 41 

info@handicapenarbeid.be 

 

 

 

 


