
Sporten met een 
beenprothese 
Informatie voor jongeren

Bewegen is gezond, juist ook voor jongeren met een beenprothese. Sporten

met een beenprothese is ook heel goed mogelijk. En vaak kan dat gewoon 

met je dagelijkse prothese! Maar hoe kies je een sport die bij je past? En wat 

doe je als je een sport wilt beoefenen en je prothese houdt je tegen? Ons team,

dat veel ervaring heeft op dit vlak, denkt graag met je mee. 

Hoe doen we dat?

Je bespreekt je sportwens op het combi-

prothesespreekuur. Hier zijn een revalidatiearts, 

een orthopedisch instrumentmaker en een 

fysiotherapeut aanwezig. Je krijgt vervolgens 

een afspraak bij de fysiotherapeut en samen 

bekijk je wat jouw mogelijkheden zijn. Daarbij

worden soms bepaalde tests en trainingen 

ingepland.

Hoe gaat het verder?

Het trainen kan plaatsvinden bij een (kinder)-

fysiotherapeut bij jou in de buurt, of hier 

bijvoorbeeld tijdens de hardloopclinic (elke 

laatste vrijdag van de maand, van 15.15 uur 

tot 16.30 uur).

Je komt terug voor controle op het combi-

prothesespreekuur om te bepalen of er iets 

aan je prothese aangepast moet worden voor 

het sporten.

�

Informatie

De Hoogstraat Orthopedietechniek

Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht

030 258 1811

oth@dehoogstraat.nl

www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl

�

Algemene informatie



1. Aanvraag via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/vergoedingen/

wet-maatschappelijk-ondersteuning-wmo. Ouders moeten deze aanvraag zelf regelen, met de door ons opgestelde 

offerte en het voorschrift met motivatie van de revalidatiearts.

2. Zelf aanschaffen (eventueel via crowdfunding). 

3. Aanvraag/aanschaf blade via de huurconstructie van Orthopedietechniek.

De blade huur je voor maximaal 1 jaar. Vraag je instrumentmaker naar de huurvoorwaarden en prijzen. 

Je ouders krijgen een huurovereenkomst mee van de instrumentmaker. 

Het gebruik van de blade is op eigen risico.

Verandering aan je prothese?

Als er voor een ren-prothese (blade)* wordt 

gekozen, of als je een andere soort prothesevoet 

of protheseknie nodig hebt, doen we wat 

testen en vul je vragenlijsten in. Er volgt dan 

een uitnodiging voor de hardloopclinic. Daar 

wordt je loop- en renvaardigheid met de 

gewijzigde prothese getraind en beoordeeld. 

Een evaluatiemoment vindt plaats op het 

gezamenlijk prothesespreekuur 3-6 maanden 

later.

*Ren-specifieke prothese - Blade

Met een blade kan je (hard) rennen. Dat is 

bijvoorbeeld handig als je aan atletiek gaat 

doen. Maar... je snel omdraaien, op tijd stilstaan 

of achteruit lopen is heel lastig met een blade. 

Voor veel sporten is een blade daardoor niet

geschikt.
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Zorgverzekeraars vergoeden ren-specifieke en sport protheses niet! Dat betekent dat er een

andere procedure gevolgd moet worden door je ouders. Hierna staan drie manieren waarop 

dat kan.

Ren-specifieke prothese

(blade) aanvragen


