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Samenvatting 

Dit rapport is het resultaat van een marktonderzoek. Het onderwerp van dat marktonderzoek 
is de Problo. Dit is de merknaam die de opdrachtgever aan zijn uitvinding, de protheseblower, 
heeft gegeven. De protheseblower is een medisch produkt: het dient om de sockets van protheses 
te reinigen. De socket is het gedeelte van de prothese waarmee deze contact heeft met het 
lichaam van de gebruiker. Schoonhouden van de socket is erg belangrijk. Een socket die niet 
goed schoongehouden wordt kan onaangename luchtjes, irritatie of zelfs beschadiging van de 
huid veroorzaken. Het onderzoek richtte zich op de volgende vragen: 

Hoe groot is de markt voor de protheseblower? 
Hoe zou de Problo het best op de markt gebracht kunnen worden? 

Om deze vragen te beantwoorden is een enquete gehouden onder prothesedragers om hun 
interesse voor de Problo en hun mening over de prijs en het te kiezen distributiekanaal te peilen. 
Verder zijn verzekeraars benaderd met de vraag of en zo ja op welke voorwaarden zij de Problo 
zouden willen vergoeden. Aan deskundigen is gevraagd hun mening over de Problo te geven. 
Tenslotte is onderzocht hoe groot het aanta! prothesedragers in Nederland is. 

Het onderzoek leverde de volgende conc1usies en aanbevelingen op: 
De markt voor de Problo is klein. Er zijn in Nederland ongeveer 15.000 prothesedragers. 
De interesse voor de Problo is niet groot. Onder dragers van softsocketprotheses lijkt de 
interesse groter dan onder dragers van hardsocketprotheses. Omdat de prijs door de 
prothesedragers veel te hoog gevOliden wordt, is vergoeding door de ziektekostenver
zekeraars van groot belang om nog een enigszins interessante markt over te houden. Dit 
is echter niet eenvoudig: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoedt in principe 
geen onderhoudsmiddelen en vanwege de huidige en toekomstige bezuinigingen is de 
financiele speelruimte bij de verzekeraars klein. 
De geringe interesse hangt waarschijnlijk samen met de onbekendheid van het produkt. 
Daarom zou het goed kunnen zijn om een proef op te zetten in samenwerking met ren 
of meer specialist en of revalidatiecentra. Als deze van het nut van de Problo overtuigd 
kunnen worden zouden ze de twijfel bij hun clienten weg kunnen nemen en tevens ais 
distributiekanaa! kunnen dienen. Ook de mogelijkbeden voor de Problo in het buitenland 
verdienen de aandacht. 



Voorwoord 

Dit rapport is geschreven in opdracht van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is een 
door studenten geleid adviesbureau met als doe} op niet-commerciele basis onderzoek te 
verrichten voor diegenen die niet in staat zijn om een professioneel adviesbureau in te schakelen. 
Ook bevat het rapport onderdelen speciaal voor het vak Organisatie-onderzoek, waarvan dit 
rapport de afsluiting vormt. Ik wi! iedereen bedanken die aan het tot stand komen van dit 
rapport heeft meegewerkt, waaronder in het bijzonder Kai Yuen, waarmee ik de onderzoeksop
zet heb ontworpen, en Marianne Jansen, mijn begeleidster vanuit de Bedrijfskundewinkel, zonder 
wie dit rapport nog lang niet af zou zijn. 

Hjalmar Boon 
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Inleiding 

Dit rapport heeft twee doelen. Het eerste doel, de bestaansreden van dit rapport, is het 
beschrijven en verantwoorden van het verloop en de resultaten van een marktonderzoek voor 
een nieuw produkt, de zogenaamde protheseblower, door de uitvinder Problo genoemd. De 
uitvinder, de heer Van Grinsven, heeft voor dit marktonderzoek de Bedrijfskundewinkel van de 
Technische Universiteit Eindhoven ingeschakeld. Ten tweede is het de afsluiting van het keuze
yak Organisatie-onderzoek van de faculteit Technische Bedrijfskunde van dezelfde universiteit. 
De opzet van het onderzoek, hoewel het geen organisatie als onderwerp had, is ontworpen 
volgens de regels zoals die in dat vak en de bijbehorende literatuur [6] gegeven worden. 

Zoals gezegd betreft het onderzoek een marktonderzoek voor de protheseblower. Dit apparaat 
is door de opdrachtgever, de heer Van Grinsven, in eerste instantie voor eigen gebruik 
ontwikkeld. De Problo dient voor het schoon- en droogblazen van prothesesockets, dat wi! 
zeggen het deel van de prothese waarmee deze contact heeft met het lichaam. In principe is de 
Problo geschikt voor alle uitwendige protheses. In bijlage 1 is een folder over de Problo 
opgenomen, waarin de werking uitgebreid beschreven wordt. Toen het apparaat naar wens 
functioneerde ontstond het idee om het op de markt te brengen, zodat ook andere prothese
dragers ervan zouden kunnen profiteren. Hieruit ontstond de onderzoeksopdracht voor de 
Bedrijfskundewinkel: onderzoek hoe groot de markt voor de Problo is, zodat op basis daarvan 
een beslissing genomen kan worden omtrent het al of niet gaan produceren en op de markt 
brengen van de Problo. 

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de probleemstelling. In hoofdstuk 2 wordt de 
probleemstelling uitgewerkt tot het conceptuele schema, dat no dig is om te weten welke vragen 
beantwoord zullen moeten worden. In hoofdstuk 3 wordt een onderzoeksopzet ontworpen. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de vraag hoe de gegevens verzameld zullen gaan worden. In dit 
hoofdstuk zijn ook de resultaten opgenomen. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en aanbevelin
gen. Hoofdstuk 6 schetst, voor het Organisatie-onderzoek, het mogelijke verloop van een eventu
eel vervolgonderzoek. 
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1 Het probleem 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling nader beschouwd. Uitgaande van de ruwe, 
onuitgewerkte probleemstelling in paragraaf 1.1 wordt toegewerkt naar de probleemformulering 
van paragraaf 1.4, waarin staat wat er precies onderzocht moet worden. 

1.1 Ruw probleem 

De vraag die bij de Bedrijfskundewinkel binnenkwam was: hoe groot is de markt voor 
protheseblowers (is er behoefte aan bij prothesebezitters en hoe groot za1 de markt zijn), en hoe 
kan het produkt het beste op de markt gebracht worden (via welke instanties of contacten)? 

Twee moeilijkbeden die bij deze vragen een rol speelden werden genoemd: enerzijds het feit dat 
prothesedragers niet echt trots zijn op het feit dat ze een prothese hebben, en dus tactvol 
benaderd zouden moeten worden, en anderzijds dat bij eerdere contacten van de opdrachtgever 
met ziekenhuizen en protheseleveranciers was gebleken dat de markt voor medische produkten 
een zeer afgeschermde markt is. 

1.2 Probleemaanpak 

De twee in de vorige paragraaf genoemde moeilijkbeden zijn belangrijke redenen waarom de 
opdrachtgever de Bedrijfskundewinkel heeft ingeschakeld. Het vertrouwen dat de naam van een 
universiteit wekt wat betreft integriteit en zorgvuldigheid kan goed van pas komen in dergelijke 
gevoelige situaties. Het spreekt voor zich dat dit vertrouwen niet geschonden mag worden. 
Verder is voor de opdrachtgever ook van belang dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
persoon zonder belang bij de uitkomst van het onderzoek. 

1.3 Vragen bij de probleemstelling 

Voor aanvang van het onderzoek moet een aantal vragen beantwoord worden om na te gaan 
of er zaken zijn die het onderzoek zouden kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dit 
zijn de vraag naar: 

de verhouding tussen kosten en opbrengsten (de onderzoekseconomische vraag); 
de ethische kant van het onderzoek; 
de haalbaarheid van het onderzoek en 
de onderzoekspolitiek. 

De ethische vraag en de onderzoekspolitiek worden hier behandeld. De twee overige vragen 
komen in paragraaf 3.4 aan de orde, omdat deze pas kunnen worden beantwoord ais het onder
zoeksplan bekend is. Deze vragen hebben namelijk betrekking op de uitvoering van het 
onderzoek: is het mogelijk het opgezette onderzoek uit te voeren en zo ja, wegen de baten dan 
op tegen de kosten? 
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1.3.1 Ethische vraag 
De ethische vraag is van belang voor de onderzoeker zeif. Wil hij meewerken aan het 
onderzoek? Deze vraag heeft twee kanten: het onderzoeksdoel en de onderzoeksmethoden. Van 
beide moet de onderzoeker zich afvragen of hij ze verantwoord vindt. Is dit niet het geval dan 
moet hij van het onderzoek afzien. 

Ret uiteindelijke doel van het onderzoek, het op de markt brengen van de Problo, is ethisch 
verantwoord. De Problo kan mens en helpen een probleem op te lossen, zonder negatieve 
consequenties. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat het apparaat kwalitatief goed is (doet wat ervan gezegd 
wordt) en voor een redelijke prijs op de markt komt. Bij de uitvoering van het onderzoek is de 
ethische kant van groot belang. Er zal zeer zorgvuldig met gegevens van mensen moeten worden 
omgegaan uit privacy-overwegingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. De 
conclusie is dus dat er vooraf geen ethische bezwaren zijn. 

1.3.2 Onderzoekspolitiek 
Ook de vraag van de onderzoekspolitiek moet zoveel mogelijk vantevoren beantwoord worden. 
Dit houdt in dat de onderzoeker zich moet afvragen wat voor belangen er "onder de 
oppervlakte" meespelen bij het onderzoek [2] en [6]. Waar dient het voor, behalve voor het 
beantwoorden van de gestelde vragen? Ben onderzoek kan begonnen worden om het eigen gelijk 
bevestigd te krijgen, of om een beslissing uit te stellen. Als de onderzoeker zich daarvan tijdens 
het onderzoek bewust is, kan hij eventueel maatregelen treffen om schadelijke gevolgen te 
beperken. 
Dit soort zaken speelt vooral een rol als er meer partijen direct bij het onderzoek betrokken zijn. 
Dat is in dit onderzoek niet het geval. In eerste instantie is er maar een partij, de uitvinder. Deze 
wit de Problo op de markt brengen om daarmee andere prothesedragers te helpen en zelf winst 
te maken. Hij verwacht dat er behoefte aan is onder prothesedragers en wit dat vermoeden graag 
bevestigd zien. De uitslag van dit onderzoek kan daarbij gebruikt worden om prothesedragers, 
verzekeraars en eventuele distributeurs te overtuigen van het nut van de Problo. Zoals nog zal 
blijken, zijn deze partijen van groot belang bij het op de markt brengen van de Problo. 

Een kwestie die niet direct onder onderzoekspolitiek valt, maar in het verlengde van deze vraag 
ligt is deze: wat zijn de belangen van de partijen die in een later stadium bij het onderzoek 
betrokken raken? Deze belangen zullen bewust of onbewust hun medewerking aan het 
onderzoek beinvloeden en hun antwoorden kleuren. Deze partijen zijn de informatiebronnen die 
in paragraaf 3.3. worden beschreven, voor zover ze een belang hebben bij (de uitkomst van) het 
onderzoek. Dit zijn: 
De prothesefabrikanten: Deze zouden waarschijnlijk de Problo zelf willen produceren, om hun 
service aan de klanten te verbeteren en mogelijke concurrentie van de uitvinder te voorkomen. 
Een andere kwestie is de invloed van de Problo op de levensduur van protheses. Als deze 
verlengd wordt is dat van negatieve invloed op de omzet van de prothesefabrikanten. Deze 
overwegingen zullen naarverwachting hun medewerking aan het onderzoek negatief beinvloeden; 
De verzekeraars: Deze hoeven, als de Problo het onderhoud verbetert en irritaties vermindert, 
minder geld uit te keren. Daarom zou het voor hen voordelig kunnen zijn om de Problo in het 
pakket op te nemen. De Problo kan concurrentievoordeel opleveren als een verzekeraar het 
apparaat als enige of een van de weinige in het pakket heeft; 
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De prothesedragers: Deze zullen geneigd zijn aan te geven de Problo weI op prijs te stellen, maar 
hiervoor weinig te willen betalen. Op die manier kunnen ze, als de Problo op de markt komt, 
altijd nog beslissen of ze hem willen aanschaffen, terwijl ze tegelijkertijd de prijs laag proberen 
te houden. 

1.4 Probleemformulering 

Voor het schoonmaken van prothesesockets zijn natuurlijk ook andere methodes dan de 
protheseblower. De meeste prothesedragers reinigen de socket door hem met een vochtige doek 
schoon te boenen en hem daarna te Iaten drogen. Dit wordt door prothesefabrikanten 
aanbevolen (zie bijlage 2: Prothese? Hoe ga ik: er mee om, van de firma JongenengeI). Voor dit 
onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de Problo, zoals de uitvinder beweert: 

gemakkelijker in het gebruik: is. De Problo kan naast het bed neergezet worden zodat de 
prothese er na het uittrekken op geplaatst kan worden. Dit is eenvoudiger dan met een 
doek en een sopje in de weer gaan. Bovendien is de socket na gebruik: van de Problo ook 
droog, terwijl dat anders nog een aanzienlijke tijd duurt; 
hygienischer is. De Problo blaast geioniseerde, dus van stofdeeltjes ontdane lucht door 
de socket. Hierdoor wordt de socket drooggeblazen en tegelijkertijd ontdaan van aIle stor 
en huidschilfers, die bronnen van irritatie kunnen zijn; 
de levensduur van de prothese verlengt. Door de reiniging met lucht op kamertempera
tuur in plaats van door wrijven met een doek zal de socket minder snel beschadigd 
worden en dus langer meegaan. Dit geldt voora} voor de kwetsbare softsockets (zie ook 
paragraaf 2.2). 

Onder deze aannames is de Probio een methode voor het reinigen van prothesesockets die 
voordelen kan bieden boven de bestaande. De vraag die het onderzoek moet beantwoorden is: 

wat is de marktgrootte voor de protheseblower? 

Deze vraag valt uiteen in twee subvragen: 
Hoeveel mensen zouden de Problo kunnen gebruiken? 
Hoeveel daarvan zijn er bereid de Problo daadwerkelijk aan te schaffen? 

Deze bereidheid is van een aantal factoren afhankelijk: van het nut dat men verwacht van de 
Problo te hebben, van de te betalen prijs en mogeUjk van andere factoren zoals de mening van 
deskundigen. Hierop wordt in paragraaf 2.3 dieper ingegaan. Een derde vraag die beantwoord 
moet worden is: 

Hoe kan de Problo het best op de markt gebracht worden? Hoe kunnen zo eenvoudig 
en goedkoop mogelijk zo veel mogelijk mensen bereikt en overtuigd worden? 

Dit raakt aan het onderwerp promotie (reclame). Hierop wordt in de aanbevelingen ingegaan. 
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2 Nadere beschouwing 

In dit hoofdstuk wordt de probleemformulering uitgewerkt tot het conceptuele schema [6]. In 
dat schema zijn de concepten (begrippen) opgenomen die in het onderzoek een rol spelen. Ret 
belangrijkste concept is de marktgrootte, waar het onderzoek om draait. De andere concepten 
zijn de zaken die op deze marktgrootte direct of indirect invloed uitoefenen. AI deze concepten 
hebben een of meer indicatoren. Deze geven aan hoe de concepten worden geoperationaliseerd, 
dat wil zeggen welke vorm ze krijgen binnen dit onderzoek. Iedere indicator heeft weer ren of 
meer variabelen, die aangeven hoe de indicator gemeten gaat worden. 

In paragraaf 2.1 wordt de achtergrond van de opdracht beschreven. Paragraaf 2.2 geeft de tijdens 
de inventarisatie opgedane inzichten weer. In paragraaf 2.3 worden de concepten beschreven. 
In paragraaf 2.4 worden ze uitgewerkt tot indicatoren en variabelen. 

2.1 Verantwoording van het onderzoek 

Zoals hierboven vermeld wordt in deze paragraaf beschreven wat er aan het onderzoek is 
voorafgegaan, om het onderzoek in een groter kader te kunnen plaatsen. Rierdoor is het 
duidelijk wat het maatschappelijk belang is van een onderzoek of hoe het onderzoek past in de 
ontwikkeling van de wetenschap. Ret maakt het doel van het onderzoek duidelijker voor 
buitenstaanders. 

Ret schoonmaken van de prothesesocket kan (vooral bij softsocketprotheses) een lastig werkje 
zijn. Toch is het belangrijk de socket goed schoon te houden om klachten als luchtjes, jeuk en 
irritaties te voorkomen. Om dit probleem op te lossen heeft de opdrachtgever de Problo voor 
eigen gebruik ontwikkeld. Toen het apparaat naar tevredenheid functioneerde vroeg hij zich af 
of er bij meer prothesedragers behoefte aan was en of hij het apparaat zou kunnen verkopen. 
AIs prothesedragers door middel van de Problo hun prothese gemakkelijker en beter schoon 
kunnen houden gaan hun protheses langer mee en zullen ze minder klachten van irritatie krijgen. 
Een marktonderzoek kan een beeld geven van de afzetmogelijkheden voor de Problo. Aan de 
hand daarvan kan de opdrachtgever beslissen of en zo ja voor welke prijs bij de Problo op de 
markt wil brengen. AIs de Problo op de markt komt kan dit voordelen opleveren voor zowel de 
opdrachtgever als de prothesedragers en de verzekeraars: prothesedragers worden geholpen met 
een probleem en verzekeraars kunnen aan een behoefte voldoen door de Problo te vergoeden. 
Bovendien hoeven ze mogelijk minder uit te keren als de Problo de levensduur van protheses 
verlengt. De prothesedragers en de verzekeraars beinvloeden elkaar: als de verzekeraars tot 
vergoeding overgaan zullen waarschijnlijk meer mensen de Problo aanschaffen. De verzekeraars 
zullen op hun beurt de Problo pas vergoeden als de grootte van de markt voldoende is. 

2.2 Inventarisatie van inzichten 

V oor de start van het onderzoek kwamen bij een inventarisatie van inzichten de volgende feiten 
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aan het licht: 

de markt voor protheses bestaat uit twee deelmarkten: die voor hardsocket- en 
softsocketprotheses. De socket is dat deel van de prothese waarmee deze in contact staat 
met het lichaam. Een hardsocket is meestal gemaakt van kunststof, een softsocket 
meestal van leer. De eerste soort is gemakkelijker schoon te houden maar is minder 
comfortabel, vooral door het probleem van het afvoeren van transpiratievocht. Een 
softsocket is daar beter in, maar is moeilijker schoon te houden door de kwetsbaarheid 
van het leer en doordat de socket vocht opneemt, en is bovendien duurder. De Problo 
is voor beide types bruikbaar, maar waarschijnlijk het nuttigst voor softsocketprotheses. 
Op het moment heeft het merendeel van de gebruikers een hardsocketprothese. Op het 
moment is de trend volgens de uitvinder en de prothesefabrikant Jongenengel dat dit 
aandeel eerder toe- dan afneemt; 

er is een zekere behoefte aan de Probl0, gezien het feit dat de opdrachtgever hem voor 
eigen gebruik heeft ontwikkeld en door enkele kennissen met succes heeft laten testen; 

de kans dat verzekeraars bereid zijn de Problo geheel of gedeeltelijk te vergoeden is 
aanwezig. Een verzekeraar, te weten Ziekenfonds Rijnmond, heeft positief gereageerd 
op een al eerder door de uitvinder gedaan voorstel om bij iedere nieuw te verstrekken 
prothese een blower te leveren; 

op de nieuwste versie van de Problo, die de aangezogen lucht ioniseert, is octrooi 
aangevraagd en verkregen; 

ID-NL, het Specialistisch Centrum voor Innovatie, heeft in een rapport de Problo als 
voldoende interessant beoordeeld om hem onder de aandacht van het bedrijfsleven te 
brengen om een mogelijke producent te vinden. 

2.3 VerrJjning van de probleemstelling: de concepten 

Zoals al eerder gezegd is de marktgrootte het centrale concept. Op grond van het voorgaande 
zijn de volgende concepten te onderscheiden, waarvan verwacht kan worden dat ze het centrale 
concept direct of indirect beibvloeden: 

de doelgroepgrootte: het aantal dragers van een (arm-, hand-, been-, voet- of andere) 
prothese. Hoe meer dat er zijn, hoe groter het te verwachten aantal kopers zal zijn; 
het gedeelte van het totaal aantal prothesedragers dat een softsocketprothese gebruikt. 
Omdat deze moeilijker te reinigen zijn, is de verwachting dat deze gebruikers meer 
interesse zullen tonen; 
de prijs. Te verwachten is dat naarmate de prijs hoger is, de bereidheid om de Problo 
aan te schaffen kleiner wordt; 
het weI of niet door de verzekeraars vergoed worden van de aanschafprijs van de Problo. 
Dit bemvloedt de prijs die de consument moet betalen, en eventueel ook rechtstreeks de 
bereidheid tot aanschaffen omdat vergoeding door verzekeraars vertrouwen wekt in de 
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Problo; 
de eigenschappen van de Problo. Hoe beter de Problo voldoet aan de wensen van 
prothesedragers, hoe groter de bereidheid tot aanschaffen, dus hoe groter het aantal 
potentiele kopers. De produkteigenschappen beiilvloeden natuurlijk ook de prijs. Verder 
zal ook de vergoediog door de verzekeraars afbangen van de eigenschappen van de 
Problo; 
de keuze van distributiekana{a)l(en). Als de keuze van het distributiekanaal goed is 
zullen mensen eerder met de Problo in contact komen en er meer vertrouwen in hebben, 
en dus eerder geneigd zijn hem zelf aan te schaffen. 

Hierin zijn drie van de "vier P's" uit de marketingtheorie, namelijk produkt, prijs en plaats 
(distributiekanaal) terug te vinden [1]. De vierde, promotie, wordt in de aanbevelingen 
besproken. In eerste instantie wordt er van uitgegaan dat promotie geen effect heeft op de 
marktgrootte. In figuur 2.1 wordt het voorgaande nog eens schematisch weergegeven. 
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2.4 Bet conceptuele schema 

Het globale denkkader moet nu verder worden uitgewerkt om te komen tot de vragen die het 
onderzoek zaI moeten gaan beantwoorden. Daarvoor moeten van de concepten de bijbehorende 
indicatoren en variabelen bepaaId worden. Zoals al aan het begin van dit hoofdstuk gezegd dient 
een indicator om aan te geven hoe de concepten geoperationaIiseerd worden en een variabele 
hoe de indicatoren gemeten zullen worden. Er zijn twee soorten variabelen: beihvloedbare en 
onbei"nvloedbare. Van de onbeihvloedbare moet de waarde achterhaald worden. Bij de 
beihvloedbare variabelen is het de bedoeling om die waarden van de variabelen te vinden die een 
zo groot mogelijke markt opleveren. In figuur 2.2 staat het schema weergegeven. Daarin staan 
de coneepten in de eerste twee kolommen, de indicatoren in de derde en de variabelen in de 
laatste kolom. 

Concept 1 Marktgrootte 
De indicator bierbij is: het verwachte aantal kopers. Dit is dus binnen het onderzoek de 
betekenis van het begrip marktgrootte. De variabele bij deze indicator is: het aantal mensen dat 
te kennen geeft het produkt te willen kopen. Dat is dus de manier waarop de marktgrootte 
gemeten gaat worden. Deze variabele is beinvloedbaar, door de andere beinvloedbare variabelen, 
die bij de concepten 2 tIm 7 worden beschreven, te veranderen. Doel van het onderzoek is er 
aehter te komen welke waarde deze beinvloedbare variabelen zouden moeten hebben. 

Concept 2 Prijs 
De variabele bierbij is: de prijs die de koper voor de Problo moet betaIen. De indicator wordt 
hierbij overgeslagen, want die zou hetzelfde zijn aIs de variabele. Dit is een beihvloedbare 
variabele: de (fictieve) prijs kan gevarieerd worden, waama de invloed op de marktgrootte 
onderzocht kan worden. 

Concept 3 Produkt 
De bijbehorende indicatoren zijn: de effectiviteit van de manier van schoonmaken van de Problo, 
het gebruiksgemak van de Problo, en de noodzakelijkheid van het produkt voor de prothesedra
gers. Noodzakelijkheid betekent bier: moeten aUe prothesedragers of een hele categorie 
prothesedragers de Problo krijgen? Het gaat daarbij dus niet over individuen maar over groepen. 
Variabelen bij de effectiviteit van de manier van schoonmaken zijn het oordeel erover van 
prothesedragers, verzekeraars en deskundigen (het oordeel van de verzekeraars over de 
effectiviteit bepaalt, samen met hun oordeel over de noodzakelijkheid, of deze de Problo willen 
vergoeden). Variabele bij het gebruiksgemak is het oordeel erover van de prothesedragers. 
Variabele bij de noodzaak van het produkt is het oordeel erover van de verzekeraars. AI deze 
variabelen worden voor dit onderzoek als onbeinvloedbaar beschouwd. 

Concept 4 Distributiekanaal 
De indicator hierbij is het soort distributiekanaal. De variabele is de voorkeur van de gebruikers 
voor een distributiekanaal. Dit is een beinvloedbare variabele. 
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1-----------------------1 prlJS 
1'---.... 

effectiviteit ~--------I mening verzekeraars 

mening deskundigen 

produkt ~------I gebruiksgemak 1---------1 mening gebruikers 

noodzaak 1------------1 mening verzekeraars 

marktgrootte ~ I dislributiekanaa1 t----II saorl dislributiekanaa1 1-1 --~I mening gebruikers I 

\ \1 vergoeding I I percentage vergoed I I mening verzekeraars I 

aantal prothesedragers I aantal dragers arID-, hand-, 
voet- en beenprotheses 

1 doelgroepgrootte 

aantal nieuwe PI'. aantal nieuwe dragers arm-, 
dragers per jaar hand-, voet- en beenprotheses 

1 gedeelle softsockets I : percentage met softsocket I 



Concept 5 Vergoeding door ziektekostenverzekering 
De indicator hierbij is het percentage van de aanschafprijs dat wordt vergoed. De variabele die 
daarbij hoort is het oordeel hierover van de verzekeraars. Dit is een onbemvloedbare variabele. 

Concept (; Doelgroepgrootte 
De indicator hierbij is het aantal prothesedragers. De variabelen zijn het huidige aantal dragers 
van arm-, hand-, been- en voetprotheses in Nederland en het aantal nieuwe dragers van deze 
protheses per jaar. Deze variabelen zijn onbeinvloedbaar. 

Concept 7 Gedeelte met softsockets 
Bij dit concept is de indicator hetzelfde als de variabele. De variabele hierbij is het percentage 
softsocketdragers onder de dragers van arm-, hand-, been- en voetprotheses. Dit is een 
onbemvloedbare variabele. 
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Boofdstok. 3 Bet ondenoeksplan 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek vonn moet krijgen om de waarden van de 
verschillende variabelen te achterhalen. In paragraaf 3.1 wordt het onderzoek afgebakend. In 
paragraaf 3.2 wordt de onderzoeKssoort vastgelegd. Paragraaf 3.3 laat zien welke informatie 
verzameld moet worden, en hoe deze uit de verschillende bronnen verkregen wordt. In paragraaf 
3.4 worden de onderzoekseconomie en de haalbaarheid van het onderzoek onderzocht. 

3.1 Atbakeniog 

Het onderzoek wordt beperkt tot: 
de markt voor de Problo in Nederland; 
onder dragers van hand-, ann-, voet- en beenprotheses; 
nu en in de nabije toekomst (1 tot 2 jaar). 

De redenen hiervoor zijn: 
de opdrachtgever wil in eerste instantie zijn produkt verkopen in Nederland; 
in Nederland zijn andere regelingen en wetten van kracht dan in de omringende landen; 
de genoemde vier soorten protheses vonnen de overgrote meerderheid van protheses (dit 
is een aanname, die wordt ondersteund door het feit dat in [4] onder "protheses" dezelfde 
4 so orten genoemd worden) en 
het is niet mogelijk om op dit moment uitspraken te doen over de verdere toekomst, 
omdat daar niet of nauwelijks infonnatie over te verkrijgen is. 

3.2 Onderzoekssoort 

3.2.1 Theoretisch Diveao 
Het theoretisch niveau geeft in feite aan hoeveel theorie er over een onderwerp aanwezig is voor 
de aanvang van een onderzoek. Naarmate er al meer bekend is over een onderzoeksonderwerp 
kan de vraagstelling scherper zijn. Het theoretisch niveau zegt dus welke soorten vragen binnen 
een onderzoek beantwoordbaar zijn en welke niet. Br worden vier niveaus onderscheiden: het 
verkennende, het beschrijvende, het verklarende en het toetsende niveau. Het eerste niveau is 
van toepassing op terreinen waar nauwelijks kennis beschikbaar is, en waar nag moet worden 
onderzocht welke variabelen een rol spelen. Op het tweede, beschrijvende, niveau is dit bekend 
en worden er vragen gesteld over de waarden van de variabelen. Verklarend onderzoek gaat nog 
een stap verder en onderzoekt waarom bepaalde verbanden bestaan en wat gevolgen en 
oorzaken van waargenomen verschijnselen zijn. Toetsend onderzoek gaat uit van expliciete 
veronderstellingen en stelt op basis daarvan scherpe hypotheses op die dan getoetst worden. 

Vit deze opsomming bIijkt dat dit onderzoek zich vooral op het beschrijvende niveau afspeelt. 
Welke variabelen een rol spelen is (grotendeels) bekend, uit de huidige marketing- en 
marktonderzoekkennis en door het korte 'vooronderzoekje", de inzichteninventarisatie. Het gaat 
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erom te bepalen wat de verschillende variabelen voor invloed hebben op de marktgrootte, en 
welke marktgrootte daaruit resulteert. Verdergaande vragen kunnen (nog) niet worden 
beantwoord en worden ook niet gesteld. De theorie waarop dit onderzoek gebaseerd is komt tot 
uiting in de concepten, indicatoren en varia belen en hun relaties. 

3.2.2 Onderzoekstype 
Voor een onderzoek zijn in principe verschillende opzetten mogelijk, afhankelijk van de 
vraagstelling en de middelen die ter beschikking staan. Dit onderzoek heeft een onderzoeksob
ject, de Problo. Hierdoor wordt het experiment uitgesloten. Het experiment heeft namelijk altijd 
een controle-eenheid. Op de ene eenheid wordt geexperimenteerd, terwijl de toestand van de 
andere zoveel mogelijk constant gehouden wordt. Deze controle-eenheid ontbreekt bier. 
De vergelijkende studie vergelijkt ofweI twee of meer onderzoeksobjecten op een bepaald tijdstip 
of een object op twee of meer tijdstippen. Ook dat is hier niet het geval. 
Bij dit onderzoek wordt geen ingreep in de werkelijkheid gedaan, zodat ook het actie-onderzoek 
(dingen doen en de effecten daarvan meten) en het evaluatieonderzoek (op een later tijdstip 
effecten van ingrepen meten) afvallen. 
Ook het simulatie-onderzoek valt af, omdat de situatie die bier onderzocht wordt niet of 
nauwelijks te modelleren en na te bootsen is. 
AIleen de gevalstudie blijft over. Uit het voorgaande is te concluderen dat dit een onderzoek is 
dat zich richt op een object, waaraan geen ingrepen worden verricht en waarbij geen simulatie 
van de werkelijkheid plaatsvindt. Er zijn twee mogelijke sporen bij de gevaistudie, namelijk de 
"ontvouwing" en de "beproeving". Het eerste houdt in dat al tastend en zoekend verbanden 
worden gevonden door de feiten zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken. Hier is dus 
sprake van een verkenning van verschijnselen. Het tweede houdt in het aantonen van deze 
verbanden, het bewijzen ervan. In dit onderzoek komen beide aspecten voor, maar de nadruk 
ligt op het tweede aspect. Er wordt van uitgegaan dat de verbanden (grotendeels) bekend zijn, 
en deze verbanden worden beproefd. Hoe sterk zijn de relaties en hoe groot de invloeden? 

3.3 Gegevensverzameling 

3.3.1 Bronnen 
Br wordt van uitgegaan dat voor het onderzoek de volgende informatiebronnen beschikbaar zijn: 

prothesedragers; 
specialisten/prothesefabrikanten e.d.; 
verzekeraars; 
literatuur; 
overige experts op het gebied van verzekeringen, protheses e.d.; 
de uitvinder/opdrachtgever. 

3.3.2 Benodigde informatie 
Zoals voigt uit het conceptuele schema in paragraaf 2.4 moet uit deze bronnen de volgende 
informatie verkregen worden: 

1 Welke prijs zijn de potentiele kopers bereid en in staat voor de Problo te betalen? Deze 
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vraag is van belang om te zien of het mogelijk is de Problo tegen een rendabele prijs op 
de markt te brengen. Ook het beJang van de vergoeding door de verzekeraars blijkt emit: 
hoe lager de door de kopers geaccepteerde prijs, hoe belangrijker de vergoeding wordt. 

2 Wat is het oordeel van prothesedragers, verzekeraars en deskundigen over effectiviteit, 
gebruiksgemak en noodzakelijkheid van de Problo? Het antwoord hierop geeft een in
dicatie of prothesedragers de Problo zouden willen aanschaffen, of verzekeraars hem 
zouden willen vergoeden en of deskundigen hem zouden willen aanbevelen. 

3 Via welk distributiekanaal willen de geinteresseerden de Problo het liefst aanschaffen? 
Dit geeft een argument voor de keuze van een bepaaId distributiekanaal. Voorbeelden 
van distributiekanalen zijn medisch specialisten of prothesefabrikanten. 

4 Zijn ziektekostenverzekeraars bereid de Problo te vergoeden en zo ja voor welk 
gedeelte? Zoals al eerder bij de vraag over de prijs opgemerkt is het antwoord op deze 
vraag van invloed op de mogelijke prijs voor de Problo. 

5 Op welke manier kan het best geprobeerd worden deze vergoeding tot stand te brengen? 

6 Hoe groot is het aantal prothesedragers in Nederland? 

7 Hoeveel nieuwe prothesedragers komen er jaarlijks bij? 

8 Welk percentage van beide voorgaande groepen is gebruiker van een softsocket
prothese? 

De antwoorden op deze vragen moeten een beeld geven van de waarden van de variabelen en 
van de relaties tussen de variabelen. 

3.3.3 Verzamelingswijze 
Deze informatie zal worden verzameld door: 

Ben enquete te houden onder prothesedragers om antwoord te krijgen op de vragen 1, 
2 en 3. Ben enquete is hiervoor het beste middel omdat dit de mogelijkheid biedt om met 
relatief weinig inspanning veel mensen anoniem een aantal vragen te stellen. Het 
anonieme karakter is in verband met de gevoeligheid van het onderwerp essentieel. Het 
grote aantal mensen is nodig om statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen; 

Interviews te houden met ziektekostenverzekeraars, om antwoord te krijgen op vraag 4. 
De reden am dat middels interviews te doen is dat op die manier een interactief gesprek 
gevoerd kan worden: op onduidelijke antwoorden (vooral vanwege onbekendheid met 
verzekeringen en onbekendheid van de gefuterviewden met de protheseblower) kan 
gereageerd worden door vragen te herformuleren of door te vragen. Verwacht wordt dat 
er geen literatuur beschikbaar is of dat het moeilijker is hier aan te komen dan in contact 
te komen met verzekeraars; 
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Interviews te houden met ziektekostenverzekeraars, prothesemakers en overige experts 
om antwoord te krijgen op de vragen 2 en 5; 

Literatuuronderzoek te doen en/of interviews te houden met ziektekostenverzekeraars 
of overige experts om antwoord te krijgen op de vragen 6, 7 en 8. 

3.4 Uitvoerbaarheid van het onderzoek 

3.4.1 Onder.wekseconomische vraag 
Deze vraag houdt in: wegen de baten van het onderzoek op tegen de kosten? Als dit ruet zo is, 
moet het onderzoeksplan worden aangepast of moet er zelfs van het hele onderzoek worden af
gezien. N atuurlijk is met de kosten/batenverhouding al rekening gehouden bij het opstellen van 
het plan (het houden van een enquete onder aIle Nederlanders zou nuttig mnnen zijn, maar is 
nooit serieus overwogen), maar de expliciete afureging kan pas achteraf plaatsvinden. Daarbij 
moeten aIle kosten en baten worden meegenomen, hoewel deze lang niet allemaal in geld uit te 
drukken zullen zijn. 

Kosten 
Voar de Bedrijfskundewinkel bedragen de kosten de tijdens het onderzoek gemaakte kosten 
zoals telefoonkosten, portokosten van correspondentie, print- en kopieerkosten plus de kosten 
van de beloning. Voor de onderzoeker is de benodigde tijd, geschat op ongeveer 30 uren, als 
kosten te beschouwen. 

Opbrengsten 
De opbrengsten voar de opdrachtgever zijn: kennis over marktmogelijkheden voor de Problo, 
met mogelijkheid van het maken van winst en het helpen van andere prothesedragers met het 
verhelpen van hun problemen. Voor de Bedrijfskundewinkel is het vervullen van de opdracht 
(handhaving van de continuiteit) een doel op zich. Voor de onderzoeker zijn de opbrengsten de 
opgedane werkervaring en de beloning. 

De (kwalitatieve) conclusie is dat het om een onderzoekseconomisch verantwoorde opdracht 
gaat: de Bedrijfskundewinkel verklaart zich bereid de kosten te dragen en voor de onderzoeker 
wegen de opbrengsten in verwachte leerervaring en beloning op tegen de verwachte tijdsbe
steding. Voor de uitvinder zijn er praktisch aIleen opbrengsten, afgezien van de verwachte 
(geringe) tijd die van hem zal worden gevraagd tijdens het onderzoek. 

3.4.2 Haalbaarheidsvraag 
De haalbaarheidsvraag gaat over de mogelijkheid om door het onderzoek de gestelde vragen te 
beantwoorden en de gestelde doelen te bereiken .. 

Bij de uitvoering zal terdege rekening gehouden moeten worden met de gevoeligheid van het 
onderwerp protheses: mensen zijn er vaak niet erg trots op prothesedrager te zijn en zullen 
misschien moeilijk over te halen zijn mee te werken uit privacy-overwegingen. Ook specialisten 
en verzekeraars zullen de privacy van hun klanten willen beschermen. Dit kan de gegevensverza-
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meling bemoeij.ijken. Ben andere moeilijkheid kan zijn dat men zich maar moeilijk een 
voorstelling van het produkt kan maken omdat het enerzijds een nieuw produkt is en anderzijds 
de werking niet helemaal uit de doeken gedaan kan worden omdat het patent nog niet in 
werking is getreden. Dit lijken geen onoverkomelijke bezwaren voor het onderzoek. 
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Hoofdstnk 4 De ondelZoeksresultaten 

4.1 De enquete onder prothesedragers 

am de eerste drie vragen uit 3.3.2 te beantwoorden is een enquete gehouden onder personen 
in het mailingbestand van de stichting Landelijke Werkgroep Beenprothese-gebruikers. Iedereen 
die geiilteresseerd is in het werk van deze stichting kan in dit bestand worden opgenomen. Het 
is niet bekend in hoeverre dit mailingbestand representatief is voor de prothesedragers in 
Nederland. Zeker is dat het (bijna) alleen mensen met een voet- of beenprothese bevat.Een 
uitgebreide zoektocht wees echter uit dat dit bestand vrijwel zeker het enige is met aIleen 
adressen van prothesedragers. 

Omdat zowel de enquete als de begeleidende brief vanwege de portokosten op een pagina A4 
moesten passen is het aantal vragen beperkt tot 6. Deze enquete is opgenomen in bijlage 3. 
Onder de ongeveer 800 personen zijn 300 enquetes verspreid. De berekening van dit aantal gaat 
als voIgt: het verwachte percentage van een bepaald antwoord op een kemvraag wordt geschat. 
De kemvraag hier is vraag 2: vindt u de protheseblower nuttig? Bij een percentage ']a" van 25% 
en een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 5% wordt via de volgende formule 
van [2] een steekproefgrootte van ongeveer 300 gevonden: n = 4 x P x q x (z/w)2. Hierin is n 
de steekproefgrootte, p de verwachte kans (0,25), q = 1 - p, z is 1,96 (levert bij norma1e 
verdeling een betrouwbaarheid van 95%) en w is de breedte van het interval (2 x 0,05 = 0,1). 
Het voorgaande betekent dat bij 300 teruggestuurde enquetes van deze vraag met 95% 
betrouwbaarheid gezegd kan worden dat de gevonden waarde niet meer dan 5% afwijkt van de 
gevonden waarde. Hierbij wordt geen rekening gehouden met non-respons, waardoor de 
steekproefgrootte kleiner zou worden. Het is voor de Bedrijfskundewinkel echter fmancieel niet 
mogelijk om grotere aantallen enquetes te versturen. 

De resultaten van de enquete zijn te vinden in bijlage 4. Vit deze figuren blijkt vooral de zeer 
hoge non-respons: minder dan 10% van de enquetes werd teruggestuurd. Als gevolg daarvan is 
het trekken van conc1usies uit de gegeven antwoorden een riskante zaak. Statistisch zijn de 
uitkomsten niet betrouwbaar. Er zijn twee mogelijke oorzaken van de hoge non-respons: ten 
eerste de mogeUjkheid dat veel mensen die geen interesse in de Problo hadden, de enquete niet 
hebben teruggestuurd, ondanks de uitdrukkelijke vraag in de begeleidende brief om dat te doen, 
en ten tweede de mogelijkheid dat veel mensen uit de beschrijving geen duidelijk beeld van de 
Problo konden krijgen en dus geen oordeel konden geven. Dit risico, een gevolg van het feit dat 
het om een nieuw produkt ging waar niet alles over uitgeIegd kon worden, was vantevoren 
onderkend. Daarom was een telefoonnummer in de brief opgenomen met het verzoek om bij 
onduidelijkheid of andere vragen dit nummer te bellen. Hierop hebben twee personen 
gereageerd. Daarom lijkt het redeJijk te veronderstellen dat alleen mensen, die in principe 
gemteresseerd waren maar iets niet begrepen of eerst meer wilden weten, opbeiden als ze de 
vraagstelling niet begrepen. 

Op de vragen 1, 2 en 3 kunnen onder het bovenstaande voorbehoud de volgende antwoorden 
gegeven worden: 
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de prijs (zowel het bedrag van fl 900,= als de helft daarvan, ais de Problo gedeeltelijk 
vergoed zou worden) is voor de doelgroep te hoog. Verschillende respondenten schrijven 
dat dit bedrag van hun inkomen (uitkering) niet betaalbaar is. Natuurlijk moet hierbij 
rekening gehouden worden met het feit dat dit een voor de hand liggende antwoordten
dens is: men betaalt liever minder dan meer; 
ais de Problo geheel vergoed zou worden, zouden 9 van de 27 respondenten hem willen 
aanschaffen. Van deze 9 zijn 7 personen gebruiker van een softsocketprothese; 
8 van de 27 respondenten vinden de Problo nuttig, 7 weten het niet en 11 vinden hem 
niet nuttig. Van de 8 positieven zijn er 7 softsocketgebruiker, van de 7 twijfelaars zijn dat 
er 2 en van de 11 negatieven 3; 
over de voorkeur voor een distributiekanaal valt weinig te zeggen. AIle altematieven 
(huisarts, specialist, prothesefabrikant) scoren ongeveer even goed, en de aantallen zijn 
te laag om representatief te zijn. Onder "anders" werd een keer de apotheek genoemd. 

Vit het bovenstaande blijkt dat de meningen van de respondenten over de noodzaak van de 
Problo verdeeld zijn. Het lijkt aannemelijk dat softsocketgebruikers enthousiaster zijn dan 
hardsocketgebruikers: de helft (12) van alle respondenten behoort tot de eerste groep, terwiji 
de totale populatie voor een (onbekend) groot deel uit hardsocketgebruikers bestaat. Ook het 
oordeel van de softsocketgroep is positiever. In totaal is de reactie, de hoge non-respons in 
aanmerking genomen, niet erg positief te noemen. 

4.2 Vergoeding door de ziektekostenverzekering 

am de mogelijkheid van vergoeding, de voorwaarden en de beste weg daarvoor te onderzoeken 
zijn interviews afgenomen van personen van een aantal instanties. Als eerste is VGZ in 
Eindhoven benaderd. Vit een gesprek bleek het volgende: bij de beoordeUng van een produkt 
wordt vooral gelet op de noodzaak van het produkt voor een categorie verzekerden (in dit geval 
aIle prothesedragers), de effectiviteit, en de meerwaarde die het produkt heeft in vergelijking met 
vergelijkbare produkten. Voor meer informatie verwees men naar de Vereniging van 
Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ). Bij navraag bij VNZ bleek dat bij de Ziekenfondsraad 
een verzoek ingediend kan worden om het produkt via de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (A WBZ) in het ziekenfondspakket op te laten nemen. Probleem daarbij is weI dat 
de A WBZ, ondanks de mogelijke kostenvoordelen die goed onderhoud voor de verzekeraars zou 
kunnen opleveren, geen onderhoudsmiddelen vergoedt. Ook de huidige bezuinigingen verkleinen 
de kans dat de Problo in dit pakket opgenomen wordt. De Katholieke Landelijke Organisatie van 
Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) gaf dezelfde informatie. Ben andere mogelijkheid, ook 
geopperd door de VNZ, is om bij de verzekeraars zelf te proberen om deze tot vergoeding te 
bewegen. Dit is een omslachtigere weg, omdat iedere verzekeraar apart benaderd moet worden, 
maar verder een goed altematief. Over het gedeelte van de kosten dat verzekeraars bereid zijn 
te vergoeden is op dit moment nog weinig te zeggen, omdat het produkt tijdens de gesprekken 
niet getoond kon worden. 
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4.3 Meningen van deslmndigen over de Problo 

Bij aile benaderde deskundigen is geinformeerd naar hun mening over het nut van de Problo, 
onder het voorbehoud dat het apparaat doet wat het belooft. De meningen waren verdeeld. Bij 
VNZ en KLOZ was men licht sceptisch, omdat er daar niets bekend was over schoon
maakproblemen bij protheses. Hierbij merkte men weI op geen rechtstreeks contact met 
prothesedragers te hebben. Het VOZ wilde, zonder het apparaat gezien te hebben, geen oordeel 
vellen, maar was niet afwijzend. Ook werden telefonisch enkele instrumentmakers benaderd. 
Deze reageerden zeer verschillend: van afwijzend tot enthousiast, afhankelijk van het feit of men 
wei of geen klachten van prothesedragers had vemomen. Zie voor adressen bijlage 5. Opvallend 
was weI dat degene met de meest negatieve mening spontaan voorstelde om eventueel met 
geinteresseerde prothesedragers een proef op te zetten. Zie hiervoor de aanbevelingen in 
hoofdstuk 5. 

4.4 Het aantal prothesedragers in Nederland 

Om het aantal (softsocket-)prothesedragers te achterhalen werd als eerste geinformeerd bij de 
Landelijke Werkgroep van Prothesedragers. Daar kon men geen cijfers noemen, maar verwees 
men naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Via de Technische Werkwinkel 
Gezondheidszorg (TWO) van de TU Eindhoven werd het Revalidatie Informatie Centrum in 
Hoensbroek benaderd. Hiervan werden twee publicaties van het CBS verkregen, waaruit de vol
gende gegevens atkomstig zijn [5]: 

er zijn (in 1988) ongeveer 11.140 personen met een been- ofvoetprothese. Dit aantalligt 
met 95% zekerheid tussen 6500 en 17.000; 
er zijn (in 1988) ongeveer 3.970 personen met een arm- of handprothese. Dit aantalligt 
met 95% zekerheid tussen 1.500 en 8.000; 
beperkingen van arm- of handgebruik en van het lopen ontstaan gemiddeld rond de 
leeftijd van 45 jaar. 

Hieruit voIgt: 
er zijn ongeveer 15.000 personen met een hand-, arm-, been- of voetprothese in Neder
land. Dit aantalligt met meer dan 95% zekerheid tussen 8.000 en 25.000; 
men is ongeveer 30 jaar prothesedrager (bij een gemiddelde levensduur van de mens van 
75 jaar en een prothese gemiddeld vanaf de leeftijd van 45 jaar), zodat er, als de popula
tie stabiel van grootte is, ongeveer 15.000:30=500 nieuwe prothesedragers per jaar bij 
komen. Ook via de vervangingsmarkt voor protheses kan de Problo verkocht worden. De 
grootte hiervan is niet bekend. Deze is afbankelijk van de gemiddelde levensduur van 
protheses. De benaderde instanties konden hierover geen uitsluitsel geven, maar een 
schatting van 1 tot 5 jaar lijkt reeel. Dit zou een vervangingsmarkt voor protheses 
opleveren van minimaal 1.500 (8.000 prothesedragers gedeeld door een gemiddelde 
levensduur van een prothese van 5 jaar) en maximaal25.000 (25.000 prothesedragers, die 
gemiddeld eens per jaar een nieuwe prathese krijgen). Daarvan zou een (onbekend) 
gedeelte interesse in de Prablo kunnen hebben (bijvoorbeeld mensen die willen 
overstappen van hardsocket naar softsocket). In verb and met het vertrouwen dat de 
consument in de werking van de Problo moet hebben om naar een duurdere softsocket-
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prothese over te stappen, is de vervangingsmarkt voor protheses op dit moment nog niet 
echt interessant. Daarvoor zal de naambekendheid eerst groter moeten zijn. Voor de 
toekomst zouden hier echter mogelijkheden kunnen liggen. 

Over de verdeling van deze aantallen over hard* en softsocketprotheses zijn volgens aIle 
informatiebronnen geen cijfers bekend, behalve het feit dat er aanmerkelijk meer hard* dan 
softsocketgebruikers zijn. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Uit de hiervoor gegeven antwoorden op de gestelde vragen kunnen - onder voorbehoud vanwege 
de lage respons op de enquete - de volgende conclusies getrokken worden: 

Er is slechts een matige interesse voor de Problo bij prothesedragers. Dit zou gedeeltelijk 
een gevolg kunnen zijn van de onbekendheid van het produkt. Ook de prijs speelt een 
rol. Onder softsocketgebruikers lijkt de interesse groter. Er blijkt geen eenduidige 
voorkeur voor een bepaald distributiekanaal; 

Deperspectieven voor opname van de Problo in de A WBZ zijn ongunstig, omdat hierin 
doorgaans geen onderhoudsmiddelen worden opgenomen en er financieel weinig ruimte 
is. Het lijkt beter om te proberen vergoeding te regelen met afzonderlijke ziektekosten
verzekeraars; 

De meningen van deskundigen over de Problo zijn verdeeld. Hierbij gaat men meestal 
uit van eigen ervaringen met protbesedragers en hun eventuele klachten. Zijn er klachten 
m.b.t. tot het schoonhouden van protheses bekend dan is men enthousiaster; 

De doelgroep voor de Problo in Nederland bestaat uit ruim 15.000 prothesedragers. Per 
jaar komen er ruim 500 nieuwe prothesedragers bij. Als de interesse voor de Problo door 
de enquete juist is weergegeven, levert dit een vrij kleine markt op. Dan zou, als aUe 
positief reagerende en twijfelende respondenten een Problo zouden aanschaffen (samen 
50% van de respondenten en 5% van de aangeschreven personen) een markt ontstaan 
van ongeveer 750 stub (5% van 15.000), met jaarlijb 25 (5% van 500) nieuwe klanten. 
Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele vraag via de vervangingsmarkt, en 
wordt ervan uitgegaan dat non-respondenten geen interesse hebben. Nogmaals: de hoge 
non-respons van de enquete en de samenhangende onbekendheid van de Problo maken 
een dergelijke berekening erg riskant, zodat de cijfers alleen als indicatie kunnen dienen: 
enkele honderden geihteresseerden en per jaar enkele tientallen nieuwe mogelijke 
klanten. 

5.2 Aanbevelingen 

Uit deze conclusies volgen de volgende aanbevelingen: 

Probeer de Problo via de Ziekenfondsraad in de A WBZ op te Iaten nemen. Dit zou de 
markt waarschijnlijk aanmerkelijk vergroten, doordat de prijs voor de consument lager 
wordt, de onbekendheid afneemt en het vertrouwen van de prothesedragers toeneemt; 

Mocht dit niet lukken, dan is het waarschijnUjk het verstandigst te proberen een 
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overeenkomst te sluiten met een individuele grote ziektekostenverzekeraar, om dezelfde 
redenen ais hierboven. De tans dat dit lukt lijkt groter dan bij de A WBZ; 

Zet een test op met een aantal prothesedragers, mogelijk via een prothesefabrikant of 
een instrumentmaker. Dit kan een goede manier zijn om een distributiekanaal te 
verkrijgen. Als deze test vaar het contact met de verzekeraars wordt uitgevoerd, kan het 
resultaat, bij een gunstige uitslag, gebruitt worden om deze te overtuigen van het nut van 
de Problo. Een instrumentmaker, de heer Bob de long van Revalidatiecentrum 
Amsterdam, heeft al aangeboden een dergelijke test uit te voeren; 

Ben andere mogelijkbeid is om te proberen de Problo in het buitenland op de markt te 
brengen. In eerste instantie liggen de buurlanden Belgie en Duitsland het meest voor de 
hand. Bij een vergelijkbare belangstelling voor de Problo in die landen zou de markt een 
aantal malen groter worden. Het zou interessant zijn om over deze balangstelling meer 
te weten te komen. 

In dit onderzoek is af en toe een opmerking gemaakt over promotie of reclame. De reden dat 
promotie in dit onderzoek geen echte rol heeft gespeeld is dat promotie in principe de 
marktgrootte niet beihvioedt (ervan uitgaand dat promotie geen behoefte schept). Voor het 
succesvol op de markt brengen van de Problo is promotie echter essentieel. Daarom hier toch 
enkele opmerkingen erover. 
Promotie voor de Problo is lastig, omdat het om een kleine markt gaat. Er is dus (zeker in de 
beginfase) weinig geld voor beschikbaar. Dat maakt het moeilijk de potentiele klanten te 
bereiken. Er zijn twee belangrijke zaken: zoveel mogelijk zogenaamde free publicity (gratis 
promotie) krijgen en zoeken naar manieren om de prothesedragers zo direct mogelijk te 
benaderen. 

Free publicity houdt in reclame maken zonder dat het geld kost. Dit kan op vele manieren: 
stukjes in kranten of huis-aan-huisbladen, gepubliceerde brieven in de probleemrubrieken van 
tijdschriften (bijvoorbeeld in reactie op vragen van andere lezers) of op televisie bij programma's 
ais de 5 Uur Show of de Nationale Ideeenbus. 

Gerichte promotie houdt in: daar adverteren, folders verspreiden of op een andere maDier een 
produkt onder de aandacht brengen waar de potentiele klanten vee! komen of in bladen die zij 
veel lezen. In dit gevaJ houdt dat bijvoorbeeld in: adverteren in het blad van de Landelijke 
Werkgroep Prothesedragers en folders verspreiden bij specialisten, revalidatie-artsen, 
informatiecentra, revalidatiecentra, prothesefabrikanten en instrumentmakers (zie bijlage 5: 
nuttige adressen). Op deze manier kan tegen lage kosten en met relatiefweinig inspanning een 
goed resultaat bereikt worden. 
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Hoofdstok 6 Een tictief vervolgondenoek 

In het kader van het vak Organisatie-onderzoek wordt in dit hoofdstuk een tweede onderzoek 
gesehetst, dat gebruik maakt van dezelfde probleemachtergrond als het eerste. De vraagstelling 
bij dit tweede onderzoek is: onderzoek de effeetiviteit van de Problo door deze te laten testen 
in de praktijk. Hieronder wordt op dezeIfde Manier als voor het echte onderzoek een 
onderzoeksopzet ontworpen. Voor onderwerpen die hier niet apart behandeld worden geldt, dat 
wat in het voorgaande is opgemerkt, ook hier opgaat. 

6.1 Het probleem 

Het probleem wordt als voigt omschreven: in het kader van het op de markt brengen van de 
Problo is het belangrijk om te weten hoe de Problo seoort ten opzichte van andere schoonmaak
methoden. Gevraagd wordt om hier informatie over te verzamelen. 

6.1.1 ProbleeDlforDlulering 
De vraag die beantwoord moet worden is: is de effectiviteit van schoonmaken met de Problo 
groter dan die van andere methoden? Onder effectiviteit wordt verstaan het voorkomen van 
irritaties van de huid, waarbij de socket niet beschadigd mag worden. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de schoonmaakmethode inderdaad invloed heeft op de effectiviteit van het 
schoonmaken. 

6.2 Nadere beschouwing 

6.2.1 Verantwoording van het onderzoek 
Om de Problo op de markt te kunnen brengen is het van belang om de voordelen ervan ten 
opziehte van andere schoonmaakmethoden te kennen en aan te kunnen tonen. Ook is het 
mogelijk dat bij een kritisehe test nog kinderziektes of verbeteringsmogelijkheden aan het licht 
komen, ook al is dit onderzoek hier niet speciaal op gericht. Als het onderzoek in samenwerking 
met bijvoorbeeld een revalidatiecentrum uitgevoerd zou worden zou dit centrum bij positieve 
resultaten ais referentie en ais distributiekanaal kunnen dienen. 

6.2.2 Verfijning van de probleemstelling: concepten 
Het centrale concept van het onderzoek is de effectiviteit van het onderhoud. Er wordt van 
uitgegaan dat de effeetiviteit beinvloed wordt door: 

De schoonmaakmethode. Er zijn meerdere manieren om de prothesesocket schoon te 
houden, waarvan de Problo er dus een is; 
Het gedrag van de gebruiker. Hoeveel tijd besteedt de prothesedrager aan het 
onderhouden van zijn prothese? Er wordt van uitgegaan dat het gedrag wordt beinvloed 
door de sehoonmaakmethode: hoe makkelijker de sehoomaakmethode, hoe meer de 
gebruiker geneigd zal zijn de socket goed schoon te houden; 
De soort prothese. Verwacht mag worden dat voor hardsocketprotheses een effectiever 
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onderhoud mogelijk is dan voor softsockets: ze zijn makkelijker te reinigen en minder 
kwetsbaar. 

Figuur 6.1 geeft de relaties tussen de concepten weer. 

schoonaaak
methode 

Figuur 6.1 Globaal denkkader 

6.2.3 Het conceptuele schema 

effeetiviteit 
van het 
onderhoud 

gedrag 

soort 
prothese 

systeemgrens 

Hieronder worden van de concepten de bijbehorende indicatoren en variabelen vastgesteld. Deze 
zijn ook in figuur 6.2 te vinden. 

Concept 1 Effectiviteit van het onderhoud 
Hierbij horen twee indicatoren: het voork6men van irritaties en de levensduur van de prothese. 
Bij de eerste indicator horen vier variabelen: het aantal en de ernst van irritaties die 
geconstateerd worden door de arts bij controles en het aanta! en de ernst van klachten van de 
prothesedrager zelf. Bij de indicator levensduur hoort de variabele: gemiddelde levensduur van 
een bepaald type prothese bij vervanging. 

Concept 2 Schoonmaakmethode 
De indicator die hierbij hoort is de soort schoonmaakmethode die de prothesedrager hanteert 
bij het onderhoud van zijn prothese. De bijbehorende variabele is: de hulpmiddelen die de 
prothesedrager gebruikt bij het onderhoud . 
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Concept 3 Gedrag 
Het gedrag heeft ais indicatoren de intensiteit waarmee de socket wordt schoongemaakt. Hierbij 
horen twee variabelen: Het aantal keren per week dat de socket wordt schoongemaakt en de 
tijd die de gebruiker aan bet schoonmaken besteedt. 

Concept 4 Soort prothese 
De indicator bij dit concept is softsocket/hardsocket. Andere eigenscbappen van protheses, zoals 
arm- of beenprothese, worden geacht Diet van invloed te zijn. De variabele hierbij is het 
materiaal waarvan de socket gemaakt is. 

6.3 Het onderzoeksplan 

6.3.1 Onderzoekssoort 

Theoretisch niveau 
Ook bij dit onderzoek is bet theoretisch Diveau beschrijvend. De variabelen die een rol spelen 
zijn in principe bekend, en gevraagd wordt naar de relaties tussen deze variabelen. 

Onderzoekstype 
Het aangewezen type voor een dergelijk onderzoek is een experiment: er moet een vergelijking 
gemaakt worden tussen verschillende schoonmaakwijzen. Hiervoor moet een ingreep in de 
werkelijkheid worden gedaan. Om het effect van de Problo op bijvoorbeeld het optreden van 
irritaties te kunnen zien is een onderzoek nodig van een aanzienlijke lengte, waarschijnlijk enkele 
maanden. Dit heeft tot gevolg dat het onderzoek een veldexperiment zal moeten zijn. Dat houdt 
in dat een groep proefpersonen zal moeten worden geselecteerd, die dan vervolgens gesplitst 
wordt in een experimentele en een controlegroep. 

6.3.2 Gegevensverzameling 

Bronnen 
In dit onderzoek zijn er twee bronnen van gegevens: prothesedragers en arts en. 

Benodigde informatie 
De vragen die beantwoord moeten worden zijn: 

Hebben mensen die gebruik maken van de Problo minder last van irritaties, zowel wat 
betreft aantal als wat betreft ernst van de irritaties, dan mensen die andere schoonmaak
methoden gebruiken? 
Gaan protheses langer mee als ze gereinigd worden met behulp van de Problo dan aIs ze 
met andere middelen worden schoongemaakt? 
Hebben mensen die gebruik maken van de Problo een ander schoonmaakgedrag dan 
mens en die andere methoden gebruiken? Wat is het verschil in bet aantal keren 
schoonmaken per week en in de per keer bestede tijd en wat is daarvan de oorzaak? 
Is er bij bovenstaande vragen een verschil op te merken tussen softsocket- en hardsocket
gebruikers? 
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VerzameliDgswijze 
De deelnemers aan het onderzoek worden in groepen ingedeeld. Een gedeelte van de 
deeinemers (bijvoorbeeld een kwart) krijgt gedurende een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) 
de beschikking over een Probio. De overige deelnemers maken hun socket in de proeftijd op 
dezelfde manier schoon als ze altijd gewend geweest zijn. Om de situaties zo gelijk mogelijk te 
maken en het zogenaamde "Hawthorne-effect" te vermijden is het van belang deze groep net 
zoveel aandacht te geven als de experimentele groep. Het Hawthorne-effect is het effect dat de 
meting zelf invloed op het experiment heeft. In dit geval zou het kunnen gebeuren dat bijvoor
beeid meer of minder irritaties optreden of lijken op te treden doordat de proefpersonen zich 
bewust zijn van het onderzoek. Dit effect wordt voor beide groepen zo gelijk mogelijk gemaakt 
door beide groepen zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen. 

Van groot belang is dat in de controlegroepen aUe altematieve schoonmaakmethoden in 
voldoende mate vertegenwoordigd zijn om statistische uitspraken te kunnen doen. Uitgaande van 
een levensduur van een prothese van 2 jaar zouden, om binnen een half jaar voldoende 
vervangingen te krijgen voor statistische analyse, ongeveer 500 proefpersonen nodig zijn, verdeeld 
over vier groepen met verschillende schoonmaakmethoden. Verwacht mag dan worden dat van 
iedere groep ongeveer een kwart binnen de onderzoeksperiode een nieuwe prothese aanschaft. 
Dat levert per groep ongeveer 30 waamemingen op (vanaf 20 tot 30 waarnemingen in een groep 
is het mogelijk betrouwbare statistische uitspraken te doen [2]). Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met het feit dat iedere groep uit zowel softsocket- ais hardsocketgebruikers bestaat. 
Dit zou het aantal deelnemers nog enkele malen groter maken. Het lijkt daarom verstandig (zie 
onderzoekseconomische vraag en haalbaarheidsvraag) om een grotere groep (bijvoorbeeid de 
helft) de Problo te laten gebruiken en te proberen om van de andere groepen historische 
gegevens over de levensduur van de prothese te verkrijgen. Hierdoor kan de groepsgrootte 
beperkt blijven tot ongeveer 250 Problo-testers en een controlegroep van 3 (schoonmaakme
thoden) x 2 (soorten protheses) x 30 = 180 personen. Uitgaande van een softsocketlhardsoc
ketverhouding van 1:2 zouden er dan van de testgroep ongeveer 20 softsocketgebruikers en 40 
hardsocketgebruikers hun prothese vervangen, terwijl voor de 3 controlegroepen ook steeds 20 
softsocketgebruikers en 40 hardsocketgebruikers zijn. 

Beide groepen zouden van tijd tot tijd ondervraagd en onderzocht moeten worden om het effect 
van de Problo te onderzoeken. Het ondervragen gebeurt door de controlerend arts, aan de hand 
van een vragenlijstje. Zodoende kan het gesprek in een vertrouwelijke sfeer plaatsvinden. De 
ondervragingen zullen via enquetes plaatsvinden. Vooraf zullen de deelnemers moeten aangeven 
welke soort prothese ze hebben, hoe lang ze deze al hebben en wat hun schoonmaakgedrag en -
methode zijn. Aan de hand van deze gegevens worden de deelnemers in groepen verdeeld, 
waaruit aselect diegenen worden gekozen die in de experimentele groep terecht komen. Daama 
wordt eens per maand een enquete ingevuld met aIs doel te onderzoeken hoe het gedrag 
verandert en welke protheses worden vervangen. 

6.3.3 Uitvoerbaarheid van het onderzoek 

Onderzoekseconomische vraag 
De kosten van het onderzoek zouden bestaan uit een tegemoetkoming in de onkosten voor de 
deelnemers voor de periodieke controles en het invullen van de vragenlijsten. Ook voor de artsen 
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is misschien een vergoeding van de benodigde tijd noodzakelijk om hun medewerking te 
verkrijgen. Tenslotte mooten de gegevens verwerkt en geinterpreteerd worden. Volgens de 
bovenstaande berekening zijn er ruim 400 deelnemers nodig. Bij een vergoeding van £100,= per 
persoon zijn de kosten hiervoor f4000, =. Er wordt van uitgegaan dat de artsen belangeloos 
meewerken omdat zij anders toch periodieke controles hadden uitgevoerd en omdat het resultaat 
ook voor hun interessant is. De tijd benodigd voor het opzetten,uitvooren en interpreteren van 
het onderzoek wordt geschat op 100 uur. Bij een uurloon van de onderzoeker van £15,= per uur 
(een argeloze student) zou dit f1500, = kosten. 
De opbrengsten zijn van dezelfde soort als bij het eerste onderzoek: inzicht en argument en die 
bij het op de markt brengen van de Problo gebruikt kunnen worden. Voor de deelnemers zijn 
de onkostenvergoeding en mogelijk een betere schoonmaakmethode opbrengsten. Voor de artsen 
geldt dat zij mogelijk nieuwe kennis opdoen zodat zij hun patienten beter ad vies kunnen geven. 
Mogelijk zijn er sponsors voor het onderzoek te vinden, zoals bijvoorbeeld verzekeraars of 
revalidatiecentra. Het zal mede van deze sponsoring afhangen of het onderzoek 'economisch' 
verantwoord is. 

Haalbaarheidsvraag 
Het belangrijkste probleem dat zou kunnen ontstaan is dat niet voldoende deelnemers gevonden 
worden. Bij het vorige onderzoek is al gebJeken dat prothesedragers moeilijk te vinden zijn. Ook 
is het waarschijnlijk dat zij er niet erg voor voelen met hun handicap in de openbaarheid te 
treden. Als voor het onderzoek echter de prak:tijken van specialisten en de adressenlijsten van 
revalidatiecentra gebruikt zouden kunnen worden, omdat deze meewerken aan het onderzook, 
moet het mogelijk zijn aan voldoende deelnemers te komen. Een tweede moeilijkheid is het 
vinden van voldoende financiele middelen. Sponsoring zou hier een uitkomst kunnen bieden. 
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nemen waarnlee cle VOf..lItJ'lllI~t'IOU{Jlng Vdfl de ')tomp yt'OPWH .. ll!')cenJ wUl{I!. In 

het tdeale gev.::tt lOu er ddfl et't) prOll1e~e g(..>lJft1lkt n"loeten \-volden (lie \\hlt('r~ 

ooorkttend IS Er I) tnmldt1t:1o:. ltfn iJf()fhe~e onrwlkk('l(l, ('en nlld.'tl)1~1'IlPf0111t'\(', 

l11<kl! die WO(ut ~!e(flt~ dool ! '€''Il')('dqjf U I N{yjt'rl(lna Vf.'IV".ldrdliJd 

Wat kan er dan wei gedaan worden 7 
Utteraard /o;unncn/moeref) C'( SlOfflpsnkken wOlden (jL'bnf!~1 (flf' VOl III k!Jnnetl 

absoriJeren en die rl~el1S dt' Vlh'llrnte ,egu!.;ttlt? ruet unuun:'ll<J 11t:lf1vlueden. 1OOd( 

JUI~( meer vocht door de hwd WOHlt qeprodLlcC'e1 t1 Daarnd,);.t hl'l todl tie '}lomp 
zelf ecn adequdte vcrlouJing .Jour ml(kld Vdll de JLlJste l1yq1f'ItI'>chc rtladtrC'Dclen 
VervoJgens dlent de kOKt"1 11'(tCI(' cJdtj fla gebH.llk gert"'lr1f(,JtI f'n qCcifOCXJd ft' WUI 

den By gebrutk vdn C't't) 11;,wdt;' koh:l. btJVbcHtJ,~(:lcJ C!efi ,iltllnlf1lUm hovt:llt;cen 
koker, IS c: e "l 5ltnpellJllvuerl)'tAf lIlet et~n Vf)(f1t1qf~ l1()(,K en t"'en rklf1(1dnek. In 
{)l-'wli Vdn (->('n r'0fjcn,\<;ltl if)p \ofl· ... od:t:i 1I~,1 deH .. '1ndt!I">. 1H/f)C"JC'ncn 1\ IldrU IU! lIJk 

rnogehJK r11\::'t(l, dar knll de trott" he)(I·I.~dl9t'n, drl.1Hld.t.1 hlrJl<1 (Irlt t1d dfoqen 

t;}12l'n eenVC1U(1Ige hklK I~L VOCl'l d('f(.' IdAr~lc ,dUAt«: 1\ I tt;'l a.-1I! tt" 1lt.'VI 'It'tt (ic koi-{'f 

droog Ie blalt'rl. V.lf I~. mO~jeliJk Inel ccn >pe(l,ldi \'001 Ott dod (lnt\·\lt~kdcJe 

Problo proU1e)(·lelnl~jel. W':i,iIOP .1l.' pIOII)l'\l.' koh'r ~"n wOlden ~1t'ptd,~t)l gt'du 

reod~ d(' n..t(tlt. B('t)t1lv(~ d,ll de ktlkL~ vvordl droo(KldlltllCfl, wOlden teven~ ;!dn· 

',w:zlge ilU!{i:)chrlf('1 \, eJIt' oOK (If) dt' knkt-'( wdnd '.vUILIe-1) 01(9(, '?l'l en v(klk ('en t)ron 

V.-lO Jeuk: VOH1K'f1, VVC\)~1C't)j.l('t'tl r )tonqbl,t/t'n 1(,11) (1(11.. W0Hjl'll W{."JCp.15t Ifl(Jt(lfl 

df;' knkt:-r met WdH'f moer worden twr{'jnl~ld ! 

Technis(he specificatic's 
logan'} 12 V 
,\!.idpter 220 I I 2 V 

'I penn..:n die ~lk)O 000 V qene,m.>n ,hn wo,d! (I" ,nqd.\"l!'n "".hl 1,'1'1(1")" 
vo('rd WitdHIOOf P' 7t'(\( \telk!' ftUll\.tUt' nplH'cd 

1<1 1YlId(t'tlf .MI'U)PV1(lf!(l(1 

VII ,d'f1\1nr 40 I 14 11 
!); (rnnl 

Prothese 
onderhoud 
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of 

noodzaal< 

Problo 
1. v Gnnsvel1 
Herdersveld 149 
5665 IN Geldrop 
reI.: 040 853771 



Door een noodzakehjk gem.s of door het disfunktioneren 
van ledematen is het soms gewenst . en vaak zefts noodza· 
kel~k, om gebruik Ie maken van prothesen. De meeste 
voorkomende zijn land- en borst prothesen, voor een 
(groot-, aan[(ll persOnen is echter oaK het gebruil< van 
andere hulpm/ddelen een "must" , been-, arm-, voetprO!he
sen, In het illgemeen kan worden gesreld dat zonder deze 
hulpm[ddelen de funk!!es van her IIchaam nret kunnen wor
den uilgevoerd, In de meeste gevat/en worden protl1esen 
bevesr'gd aan- of hebben kontilct met het lichaam, Omdat 
her dragen van prothesen van grote .nvloed is op het funk
[foneren In hel algemeen. is een adequi.1te verzorglnlj van 
{l.' Ilulpmiddel noodzakellJk, 

Als een protl1ese gedurende 1,'II1ge t~d Ibv E'en di-lg/lrlng In 
kontilkl IS geweest mer her licllilam IS het no"ndal d,\I dill 
qede"'te V,ln de prothese door todnsp",lllf' v(){,htlq wOIdL 
\/(~,! p,othcscdrclg("S I.'JJ1lJpkcnrl 1lll'1 de tllolllelllCI1 <lll' 

/I[ II vonocJoen b~ 11.-1 qellltilk W"I 1111/1 prntll.·\c Dr I'l/,d 

rond de stomp kr~gt het meest,111Wdd' Ie' vcrduren [l,t iI 
Ie w'JIi'n ,1,1n 11('1 /("! (t,n dr. pro!I1""'11 111e! vmll!(1ourl.rICl1d 

.lIJlt ;ftlfl\pUdHevur!lI k.ttl ~J('t'n LitH PP en (/t- \Iornp WOldt 

l1allwel~ks gelucht De huid kiln dailldoor week wOI,kn, 
9.1.111 le/lii/eren en door de 'broeicflge' omgeving 9;,ldn rui
ken en zelll ,nfecteren, Om den' wdc/1 is he! f100dl"'kel~k 
<11' hyg,,'?ne ,n achl !(' rWlllen fen ,lim lien win ,j;l! (jedeen", 
V,ll1 de prorhese dat dlrecr kontdct heell met her IlcrM"m, In 
cle P' ilktlJk bl~l<t cc/ller. d,l! Itech/) eell Ikite/Ill (Jr'rlc<'it<" V<1f1 
de rrOlhese-drdgefs, deze nood7,'l.'lk om1".kent Met ,"Izon, 
<I{,["I(J I)vC'tlgcm vctn (1(' !dllrl "11111',\1 ptoillC""'Il, vVdnl 

Wll' kenl e' "'tCl Ill'l Ix'clt! Vdn I 'cl <]1." w.)ll '. ()" 1>1'1 11, j( III 

k.l'.t)(;," VOO' Oe('I1', ,lIm-, en .meieR' f\1 oil "''''11 1\ 11l't 
(Jndl'rhoud u) de pfdkrUk (onlplex(lf N('flH.'1l \/\;'1' dl:. \'nOi 

twdd Pt'n P(·;'Isoon rnet ("en V!)('t- (il UIHft'fht'{·I1PloHH·'~(>. 
d 111 !ll(){]t')n W{~ dis bl'Jt,<:,'f)ci Vt'IOlhii 'fO;;l('IIt'1 i. fj, II Vt Hlf I't'n 

, I,,(d ';11 11YQI{'l1lsrll tjctJrUlk Vdl1 (I.'" ,"'IIf.<' I '" ,II II ',I ",, 

LO\VP! \ rlJorg{'ns (lis ''\ .;lVon(t:: (It, lu 1kl.,t Itl! 'I ':t 'I j VI. 11 I illqt' 

dnd (Item Ie worden qi.'ft''''Kl'' 

De pr ilktijk : 
()I) flet IHOn"ll!lflt d,H fnf;'" t'f'11('1 (ll' IJlI)!tW"'(" \,.vll I){'l 1,11 K:L' 

I\'rll .. tl '111/11) de f1'()1f1"'::''i(~ rHt)t'len "Jdlten. ('11 op tld ldfrJt' 

1l10rH('nf!~ hlllZI) nltlt (lleef III ')f.tdi n'H de ht'f!ndllyh" './Or Il 

1.'1[' rlud: '{" ' .. lild 1(' ,,,"}I('II 011111,11 ii' d"I1I<"',,I,' .,I,'''"~,, 
!Hers (Jel'" wdlervoofzlf:.'nulq bWH1{'tl i1dP(f!H'f( 'lk J\ I )t.' 

meeste gebruikers leggen ClCtn ook '5 avonds de prothese 
nCtCtst of onder he! bed en doen de prothese 's morgen; 
weer aan. in deze/fde condilie waarin ze de prorhese de 
dag daarvoor hebben achtergelaten, 

OOk komt bij protheSedrCtgers voor dCt! huidschilfers in de 
"koker" achterbl~en_ Tot op dil moment was er geen (een
voudig-/ hulpmiddel voorhanden d<lt voorziet in het 
schoonmaken en drogen van de prothese-kokers, De 
Problo prothese reiniger is een loestel dar lueht door de 
Koker blaast waardoor deze droog word! en de eventuele 
verontreinigingen worden verwijderd, He! <lpparaat is 
zodanig geconstrueerd dat er voor iedere Koker een paS
send hulpstuk kan worden bevestigd, wij zijl1 V,ln mening 
dal we hierrnee een bijdrage leveren ilan het preventieve 
onderhoud van deze Ivaak dure-) hulpmiddelen fen niet Ie 
onderschatten facet van hel gebruik viln de Problo prothe
,e reil1l~lel is hel rerugdringen van !rmillies en (Ie hieruit 
vQorlkomende infectles, Daar de r'loOlo prothese win/ger 
gcbruik maakt van een 12 Volts motor lJestaat de mogelijk' 
heid om r~dens afWezighc,d V,ln een stopcontacr a,mv, 
,'t'"I11rlr,ltrk gcbrluk rl' ll1<lk('11 Vdn de ,klmteke'l "' de 
aUlD, Hel is na boVenSrailnde lllteenzettlng, dUldel~k dal de 
P'oblo protl1ese (einiger gepn luxe maar een noodzaak is, 

Een functionele beschrijvin9 van de 
Problo pro these reiniger 
Wilnneer de reinlger wordt g.:stnrt, door de ,teker In het 
~tof}({)nlrlct Ie stekken, en de ,r 1'<1kef<t<lr om te zelten. zal 
de mOI(Jr '11 bcweging kOIl1('n, ,'n Edl de ventilator-vln, die 
vilSI mel de mOlor vert)(mdpn is, lucht adnzuigen via de 
onderkanL De ailngclogen luclll verlili,;t her appar<lat aan 
de bov('lv~de wailr de koke' " ,1i1nget)(acllt op een sped
iI,ll voor tip Koker o'll\v,kkcldllUlp,tuk, de 'ngevoerde lucht 
worcll dft;JtvGeld langs cle tlillllt-'l1ll)df' Vim de kokerDit pro, 
(0'1 i<.clrlloldng wnrClen 11I1,)(,vo('[<I tolti,11 de koker droog is, 
en t'Vel1tu('/{? (hlHd,/ s(hllf('rs vclnlelf lHI de Koker z~n losge
fai:1kt, en nd hel beclIldigen v.-lIl hel proccs op het nylonfl
ler en 1'1.1<111 (Ie re.n.ger v,'lllcll. 0l11d<31 de krdehtbron van 
Ilel dPPdld,1I gl'Voed WOld! (10m 12 Vol! ge1tlkspanning, is 
een trrlmforllldtie WIn dc nelsp--"1nlng vrln 220 Volt naar 
12 Volt noelig, dit g01(i1l{odt door I11K1del van eel1 mee gele
veldt" ilddPWL De relnl!]l'r i\ voorzlen van een eenvoudig 
It, 1)('(lic'nclllijclklok \(Ir"kPl;l,1I 



Belangrijk. 
1. Draag wollen slompsokken, "ylon (DAWlkouse". badslo! kousen en katoenen koull

sen nlet langer dan een dag. 
Uitwassen op de hand (wollen slompsokken kfimpen). 
Nlel wringen, voorzichtig mel wasmlddelen. 

2. Bii hal aan· .. n uillrakkan van de prothese kan man gemakkelijk vallen. Zorg voor vol· 
doande vaste s'eunpunlen. 

3. Eel' prolhese is eel' mechanlseh hulprnlddel ell heell onderhoud nodig. Wacht olello 
lang en laat dil andElfhoud aver aan uw Insl,umeotmaker. 

4. Bii pijo b.v. van drukplekken of andere probleman dle"t u uw Instrumentmakef enlof 
arts Ie raadplegen. 

5. Eel' bovenbeenpfothese wordl altljd onder het ondergoed gedragen. 
Habt u oa het lezan van deze folder .ragen. neem dan conlact met ons ap. 
Wi! zullen u graag te woord slaan. 

Deze lotder kwan'l tol !>land In samunwe1kiflg mel de aldetlng 

RevalidiJlie van het Zuiderzie:kenhw5 to ROHen;sam 

Wij leveren: 

R~'Ida.N"'kel.n --l------l 
Prothesen 

Orthesen 

Steunzolen 

Behandf·liug ~ns ahpraak 

Opeulngslljd1"n: 1O<tiJndfl!t tIm vrijdag M.OO ~ 16.30 inlf 

ERKENn 7.lf'J(ENrONIlSIJ'Vl'IlANClEI! 

JDngen,,,,,' OrthDp"';~h, 'n"run~" .. ".k~;1 B~ ~~--<p;l .. l. 
Gouds.slog.flll 3011 KIl Ruue,dam 1.1.10,,0010·4111094 ~.J 

Jongenengel Orthopedie 

I 

Prothese? 

Hoe ga ik er mee om 



Deze lolder geeft u enlge asnwljzingen 
omlrent hel gebru/K van aen beenpro· 
these en de behandeling van de 
stomp. 
De folder Is nlet bedoeld voor proble
men, die kunnen ontstaan door het ge· 
bruii< van een prothese, een kant en 
Klare oplossing te bleden. 
Problemen zijn Indlvldueel en deze fo/' 
der beval algemene Informalie. 

Ampulatle vlln het been 

Deze ingreep vindl meeslal plaats bij de ouder worden· 
de mens. De voornaamsle reden 101 ampulatie is na· 
melijk gelegen in een sleehte toestand van de bloedva· 
ten. 
Natuurlijk zijn er andere, vele andere reelenen tol am
putatie aan Ie wijzen. Voor het verdere varhael in daze 
folder is e.e.a. nlet van belang. Oe princlpes bij het ge
bruik van een beenprothese zljn gro/weg dazelfde voor 
een ieeler na esn beenampulalie. door welke oorzaak 
danook. 

Na de ampulatie van het been is de stomp meestsl nogal opgezet. Dit komi door een ophoping van 
yocht in de wee/sels (oeeleem). ' 
Na verloop van lijd zal deze zwelllng alnemen. Het oeeleem zal verdwijnen. Later zien we dan dat de 
omvang van de Siomp nag verder af kan nemen door sHnken van de weelsels zelf (atrolle van de 
weke delen). Oil zien we meeslal in een veellatere lase optreden. 
Een eerste prothese kan dan pas worden vervaardigd als de Yorm van de stomp min 01 meer 
constant is. Hel oedeem dienl dan verdwenen Ie zijn. Oil kan o.a. bereikt worden door de stomp Ie 
zwachtelen (ook glps wordt wei gebruikt). 
De eerste tijd na de amputatie geldt dat de stomp gezwachleld moet worden als ef geen prolhese 
wordl gedragen (omdat het risico besteal dat ar (opnleuw) oadeem in de slomp optreedl). Een pro
these lOU dan zeker niet meer passen. (Oit geldt vooral bij de onderbeenprolhese). 

StompbehandeUng. 

Reinig de slomp Iweemaai per dag; 's ochlends voordal men de prolhese aandoel en 's avonds als 
men de prothese voor de nseht uittrekt. 
Gebruik koud water, eventueel wisselbaden. Gebn.lik geen l.eep, vet ot olie op de huld. Maek de 
huid goed droog, eventueel mel behulp van een (op koude sland) ingestelde fohn. 

Ondemoud stompkokerlsofl socket ('"' zachle binnenkoker) 

Een prothese heeH onderhoud nodig. Van de huid komen sehillers, uil de huid komI transpiratie· 
vacht, vet enz. Daar blijlt wal van achter In de soft socket. 
Wordt de binnenzijde niet gereinigd dan kan huidirritalie ontstaan. 
Reinig daarom de binnenzijde van de soft sockel regelmatig met een vochlige doek (goed laten 
drogen maar niet biJ een warmtebron;. 
Voor de diepliggende gedeeltes van een aluminium prolhese (boven· 01 onderbeen) is hel gebruik 
van een stotzuiger aan Ie bevelen. 

Gebrulk van slompsokken. 

Er zijn verschillende stompsokken In de handel. 
Dat wil "eggen gemaakl van verschillende malerialen. wol, nylon (DAW). katoen. 
Ook bestaan er elastische slompsokken, veelal op maa! gemaakl. 
Siompsokken worden bij onderbeenprolhesen allijd am de stomp gedragen. Ook bij de zg. exarli· 
culatieprothesen (amputalieniveau door de knie). 
Bij de bovenbeanprolhesen worden zij ook gedragen blj de prolhesen mel bekkenbandage. Niel bij 
de bovenbeenprolhesen met zg. zuigkoker. Dan wordt een slompsok aileen gebruik! om de prolhe
se aan Ie doen. als zg. Ireksok. Dele sok word I dan door hel venlielgal in zijn geheei naar builen 
gelrokken. 

Blj hel gebrulk van een slompsok dienl men arop loe 1(, lien. dat dele zonder ploolen word! flange· 
tr,"">\,l,,,'" n,..., 1"l .... Y'< .... .,..""l, ....,ro;".... M .. "".~".· 

KMB onderbeenprothese 

Badstol stompsok enlof nylon 
(DAVII)kous. Stompsok zonder plooien 
aantrekken. De soft sockel i = zeehle 
binnenkoker) uit de bultenkoker halen. 
Soft socket san de onderkant mal bel· 
de handen beetpekken. Knle geOOgen. 
Soft socket over de stomp sehuiven. 
NIET aen de oren Irekken. 
In de builenkoker stappen. 
Elastieken kniekous over en op de knle 
trekken. 

o 

o 

---.-----~ 

PTB onderbeenprotheslII 

Badstot Slompsok enlol nylon 
(DAVII)kous. Stompsok zonder ploolen 
aantrekken. Da soft socket (::0 zechte 
blnnenkoker) uit de builenkoker halen. 
Sotl socket aan de onderkant mel bei· 
de handen beetpakken. Knla gaOOgen. 
Solt socket over de stomp schulven. 
NIET aan de oren trekken. 
In de bullenkoker stappen. 
Bandage over de knie sluilen. 

Direct na amputstie wordt deze pro
these veelal voorgeschreven. 
Dli i.v.m. het sllnken van de stomp, ZO° 

als eerder werd vermeld. Als de slomp 
gaat slinken kan men de prothese 
weer passend maken met behulp van 
een extra stompsok of er kan sen voe
ring worden aangebraeht. 

Conventlonee! onderbeenprolhese = 
een prothese mel dljbeenmanchet 

Wollen slompsok of nylon {DAVII)kous. 
Slompsok zander pioolen aanlrekken. 
Prothese zi ttend Instappen en vaslrtj· 
gen. Bovenrand stompsok terugslaan. 



BijJage 3 De enquete 

Techn;sche Un;vers;!e;! t Lij E;ndhoven 

Geachte mt..-~ouw, mencer, 

Bedrijfskundewinkel 

PavlfloenUl 

POstbus 513 
S600 Me Erndhoven 

TeleIOOrH04014734'5. 4741., 
T ••• la. 1040! 45 1275 
GlfOl"Ummer 5494243 

Eindhoven, 1:1 september 

Op de aehlcrlijde van dil blad !reft u .:cn cnquete aan. Deze eoquetc is cen onderdeel van een onder
zoek dar door mij in opdrachl van de Bedrijfskundewinkd van de Techni~che Universiteit Eindhoven 
wordl uilgevoerd. Dat ondcrzock moet antwoord geven op de vraag of er belangsteUing is vOOr de 
protbescblowcr. 

De uitvinder van deze protheseblower is zelf prothesedrager. Hij beeft de protheseblower in eerste 
instanlie voor cigeo gebruik onlwikkeld, maar uil zijn \lrogeving bleek dar meerderc mensen er 
belangslelling voor badden, en daardoor kwam hij op bel idee dil apparaat op de mark! te breogen. De 
prolhcseblower help! om protbesesockets beter en gemakkelijker schoon Ie maken. 

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de runctie en werking van de protbeseblower. Op de 
achterkant van dit vel vindt u cen korte cnquete. Door de enquete in Ie vullen bewijst u de uitvinder en 
wellicht vele prothesedragcrs ccn grole dienst. Hel !czen en invullen neemt oogeveer 10 minuten in 
beslag. De resultaten van de cnquete zullen anoniem worden verwerkt. Uw antwoorden worden vertrou
welijk behandeld en de gegevens zulIen uitsluitend voor dit ooderzoek gebruikl worden. Bij deze enquete 
is cen retourenvelop bijgesloten. Hierin kunt u de eoquete terugsturen. Een postzegel is niet nodig.. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerus! contact met mij op. lk wit u bij voorbaat bartelijk 
bedanken VOOT uw medewerking. 

Hjalmar Boon 
student bedrijfskunde. uitvoerder van bet onderzoek 
telcfoon: 040-430922 

DE PROTHESEBLOWER 

Hel rcinigcn van prothescsockets is bij protheses ceo laslig karwei. Hoewel s.:boonmakcn met water 
mogelijk is, kunoen beschadigiogcn aan de protbese ontstaan. Huidschilrcrs . die vaak een bron van jcuk 
zijn - 7.ijo maar mocilijk Ie \'crwijderen. Om deze problemen op te lossen is de protbeseblower ontwik· 
keld. Dil apparaal blaast de socket droog met geioniseerde Illcht lip kamertemperatuur en lAngt crvoor 
dat huidS("hiifcrs en andere vcrontreinigingen loslaten. Hiermee worden de belangrijkste vervelende 
conscquenties '-an protheses onderv-.mgen. Hel onderhoud wordt berer cn cenvoudiger. cn omdal de 
prothcscblower de Ievensduur van de prmhese verleogt, worden de kos(en van gebruik van de prolhese 
vcrlaagu. 

Dc prolhcscblowcr is gcmakkelijk in het gebruik: de prolhesesockc! word! op de protheseblowcr 
gcplaalsl, die up her licnlnel of cen andere stroombron aangcsloten wordt. AI:; de socket schoon is. wordt 
de blower door cen !ijdschakelaar uitgcschakeld. De prothC5cblo_r is energiezuinig en produceen 
nauwclijks gcluid. Hij is behalve op hel lichtnet ook aan Ie sluiten op bijvoorboold ccn accu (ook in de 
auto via de sigarettc·aanstcker). rodal hij auk op reis gebruik! kan worden. De protheseblower is 
gesehikt voor aile protheses en is reeds in de praklijk getesl door cen aantal prothesedragers. Hieruit is 
gebleken dal bet apparaat aan de verwaehtingen voldoet. 
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ENQUETE 

Invulin,structie: Omcirkel bij een meerkeuzevraag het nummer bij het gekozen antwoord (een 
gelalomcirkelen). Als er achter hel gekozcn antwoord puntjes staan kunt u daarop uw antwoord 
toelichten. 

Vraag 1. 

Vraag 2. 

Vraag 3. 

Vraag4. 

Vraag 5. 

Vraag 6. 

Bent u gebruiker van een soft-socket of hard-socket protbese? 

(1:) soft-socket 
-i hard-socket 

Vindt n de protheseblower nuttig voor gebruikers van protheses? 
... ? .. . . ./" / 

~ .: .. 1 ~ !. ~ "1' ~_ t' ;' -~.C"t!"'''/·/ ·.1'·L d ,f<" Ja, omdat .. ; .. /./ .... ./..;!..r.:!;, .. 1:. ••••• -:if .. ' ....... ·r~ . .. ,(:." ..... . 
nee,orodat ...•..............•.....•.........•............... 

Zou u de protheseblower, zoals hij beschreven staat op de eerste bladzijde, willen aan
schaffen voor de prijs van f 900, = ? 

1. 
f2J 

ja, ga naar vraag 6 
nee,omdat •..... 

/ 

,;.::-: . . t:/.:-.::: ,co": :'? . : ........................ . 

Waarschijnlijk zijn de ziekenfondsen bereid om de protheseblower (gedeeltelijk) te ver
goeden. Oit is onder andere afbankelijk van bet aantal blowers dat zou worden verkocht. 

Zou u de protheseblower willen aanschaffen als de aankoopprijs voor 50% vergoed zoo 
worden? 

1. 
2: 

ja, ga naar vraag 6 
nee,omdat . 

Zou u de protheseblower willen aanschaffen als de aankoopprijs helemaal vergoed zou 
worden? 

1: . ja, ga naar vraag 6 
2. nee, omdat .....................................•.......•.... 

Als u de protheseblower zou willen aanschaffen, hoe zou u dat dan bet !iefst willen 
doen1 
1. 
i 
3. 
4. 

via de huisarlS 
via de specialist 
via de prothesefabrikant 
anders, namelijk '" .......................................... . 

U bent nu klaar met de enquete. 
Wilt u deze enquete a.u.b. voor 1 november 1993 retourneren in de bijgevoegde antwoordenvelop? Ben 
poslzegel is wet nodig. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 4 Resultaten van de enquete 

fREQUENTIETABEL VRAAG 1 

soort protMse 

bl~cO 

softsocket 
hardsocKet 

beldE! 

to'taal 

fREOOENTIETABEL VRAAG 2 

X histograllJ 

27 100 

totaal 27 100 

FREOOENTIETABEl VRAAG 3 

aanschaffen 1900,= X histogram 

blenj:1 ,91~2 =~~ '--nee r te duur ;,;.> 

nee, nlet nuttig 
nee, anciers 

FREOOENTlETABEL VRAAG 4 

aanschaff"" he 1ft vergoed I 
blanco 

ja 
nee l te duur

nee" niet nuuig 
anderl> 

%!histogram 
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FREQUENTlETABEL IIRAAG 5 

aanschaffen geheet verg. 

blanco 
ja 

nee, niet ntrttig 
nee, anders 

1/ l:: hi stogram 

~3~~ 15 56 
1 4 

totaa l 27 100 

FREQUENTIETASEL VRAAG 6 

hoe aanschaffen i II X histogram 

blanco 
huisarts 

special ist 
prothesef abri kant 

anders 

totaal 

1~ ~-=-3 11 
6 22 
1 4 

27100 
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KROlSTASEL VRAAG 1 & IIRAAG 2 

soart prothese 

blan so1t hard beid 
nuttig? co sock sock e tot 

blanco , 1 
ja 7 1 8 

nee 2 3 5 1 11 
weet niet 2 5 7 

tot 3 12 11 1 27 

KRUISTABEL VRAAG 1 110 VRAAG 3 

soort protheslI 

blan soft hard beid 
aanschaffen 1900,% co sock sock II tot 

blanco 2 2 
jll 1 1 

nee, te duur 7 2 9 
nee, niet nuttig 2 3 7 1 13 

nee, anders 1 1 2 

tot 3 12 11 1 27 
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KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 5 

socrt prottlese 

blan soft hard beid 
aansch. 9rh. vergoed co sock sock e 

blanco 
ja 

nee, niet nuttig 
nee, anders 

tot 

2 
1 7 1 
248 

1 

3 12 11 

KRUISTABEL VRAAG 1 & VRAAG 6 

soort prothese 

blan soft hard beid 
hoe aanschaffen co sock sock e 

blanco 2 4 6 1 
huiserts 3 1 

special ist 2 1 
prothesefabri kant 1 2 3 

anders 1 

tot 3 12 11 1 

KRUISTABEl VRAAG 2 & VRAAG 6 

nuttig? 

blan weet 
hoe aanschaffen co ja nee niet 

blanco 
huisarts 

special ist 
prothesef abr; kant 

anders 

tot 

3 
3 
2 

9 

8 11 

41 

4 
1 

2 

7 

tot 

2 
9 

15 
1 

27 

tot 

13 
4 
3 
6 
1 

27 

tot 

13 
4 
3 
6 
1 
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Bijlage 5 Enkele nuttige adressen 

Revalidatie Informatie Centrum. (RIC) 
Postbus 88 6432 CC Hoensbroek 
Zandbergsweg 1116432 CC Hoensbroek 
Telefoon: secretariaat: 045-239360/369 

bibliotheek : 045-239354 
Dit centrum verzamelt, verwerkt en verstrekt informatie op het terrein van revalidatie en zorg 
voor lichamelijk gehandicapten. 

Stichting IDC Informade 
Willem van Konijnenburglaan 4 
5613 DW Eindhoven 
Telefoon: 040-444244 
Dit is een regionaal informatie- en documentatiecentrum voor mensen met een tijdelijke of 
blijvende handicap. 

Stichting Informatievoorziening Gehandicapten Nederland (IG) 
Zakkendragershof 34-44 
Postbus 70 3500 AB Utrecht 
Telefoon: 030-316483 
Dit is een landelijke instelling voor informatievoorziening ten behoeve van onder andere mensen 
met een handicap of ziekte en dienstverleners op dit gebied. 

Stichting Landelijke Werkgroep Beenprothese-gebruikers 
lng. J. de Vos, voorzitter 
Flevolaan 30 1411 KD Naarden 
Telefoon: 02159-41300 
Dit is een belangenorganisatie van mensen met een beenprothese. 

Revalidatiecentra [4*]: 

Revalidatiecentrum. Amsterdam. 
Overtoom 283 
1054 HW Amsterdam 
Telefoon: 020-6071607 

Revalidatiecentrum. KastaDjehof 
Amhemseweg 11 
7331 BA Apeldoom 
Telefoon: 055-416455 

Stg Arnhem.s Revalidatiecentrum Groot Klim.m.endaal 
Heyenoordseweg 5 
Postbus 9044 
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6800 GO Arnhem 
Telefoon: 085-526911 

Stichting Revalidatiecentrum Breda 
Brabantlaan 1 
4817 JW Breda 
Telefoon: 076-224571 

Revalidatiecentrum Blixembosch 
Toledolaan 2 
Postbus 1355 
5602 BI Eindhoven 
Telefoon: 040-642742 

Revalidatiecentrum Het Roessingh 
Roessinghsbleekweg 33 
Postbus 310 
7500 AH Enschede 
Telefoon: 053-875875 

Sophia Stichting Revalidatiecentrum Den Haag 
Vrederustlaan 180 
2543 SW 's-Gravenhage 
Telefoon:070-3593593 

Samenwerkende Revalidatiecentra limburg 
Zandbergsweg 111 
Postbus 88 
6430 AB Hoensbroek 
Telefoon: 045-239555 

Stichting Revalidatiegeneeskunde Zeeland 
Duinvlietweg 1 
4356 NC Oostkapelle 
Telefoon: 01188-1910 

Revalidatiecentrum Charlotte Oord 
Swaardvenstraat 75 
Postbus 5022 
5004 EA Tilburg 
Telefoon: 013-672938 
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Revalidatiecentrum De Hoogstraat 
Rembrandtkade 10 
Postbus 85238 
3508 AE Utrecht 
Telefoon: 030-561211 

Revalidatiecentrum Heliomare 
Relweg 51 
1949 EC Wijk aan Zee 
Telefoon: 02510-88222 

Stg Rev. Centrum Zwolle 
Hyacinthstraat 59 
Postbus 1057 
8001 BB Zwolle 
Telefoon: 038-216542 
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