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Peter Castenmiller gaat meedoen met het onderzoek, maar  hij verwacht veel minder te struikelen met zijn nieuwe prothese.  PRIVÉFOTO

mensen in aanmerking voor een
klikprothese.  De  gewone  koker
beenprothese wordt per jaar zo’n
tweeduizend keer geplaatst.
Traumachirurg Oscar van Waes 
van het Erasmus MC plaatste bij
Peter  de  nieuwe  prothese.  „Ik
hoorde van mijn patiënten dat ze
minder vaak struikelen. Daar kan
ik  me  wel  iets  bij  voorstellen,
want met zo’n prothese ervaar je
de oneffenheden op de grond veel
beter als je loopt. Ik zocht samen
werking met de afdeling biome
chanical engineering van de TU
Delft.”
Uit deze samenwerking van Van
Waes met Jaap Harlaar, hoogle
raar  klinische  biomechanica  bij 
de  TU  Delft,  ontstond  het  idee 
voor  de  struikelteller,  die  door 

student  Den  Hartog  is  ontwik
keld als afstudeerproject. De tel
ler  ter  grootte  van  een  lucifer
doosje wordt aan het onderbeen
bevestigd  en  kan  onderscheid
maken tussen struikelen en dage
lijkse bewegingen.
Traumachirurg Oscar van Waes:
„We gaan nu de teller gebruiken
bij mensen met een kokerprothe
se  en  een  klikprothese  om  het 
verschil te meten.” 
Hij hoopt aan te tonen dat men
sen met een klikprothese daad
werkelijk minder struikelen dan
kokerlopers. Maar Peter, die mee
gaat  doen  aan  het  onderzoek,
weet het al: „Ik ben nooit meer ge
vallen  omdat  je  veel  beter  kunt
sturen. De kwaliteit van leven is
weer goed.”

Peter kwam erachter dat er een
nieuw soort prothese is die in het
Radbouumc in Nijmegen en het 
Erasmus  MC    in  Rotterdam
rechtstreeks  wordt  vastgeklikt 
aan een steel die verankerd zit in
het bot. Dit wordt ook wel osseo
integratie  of  klikprothese  ge
noemd. Hierdoor hebben patiën
ten een beter contactgevoel met
de grond, waardoor ze minder lij
ken te struikelen en mogelijk dus
minder ander letsel kunnen oplo
pen. 
De  struikelteller,  ontwikkeld 
door  masterstudent  Dylan  den 
Hartog van de TU Delft, meet op
een objectieve manier of de klik
prothese echt zorgt voor minder 
struikelpartijen.  In  Nederland 
komen jaarlijks rond de honderd

P eter  Castenmiller  denkt
de uitkomst al te weten:
„Ik  struikel  nooit  meer
met de nieuwe prothese.”

Zo’n drie jaar geleden moest de 
nu  71jarige  Peter  geopereerd 
worden aan zijn hart. Helaas ont
stond er een acute trombose  in 
het been. „Er was vier uur geen 
bloed in geweest, hij moest eraf.”
Daarna kreeg Peter de standaard
kokerprothese.  „Een  ramp,  je
kunt er niet mee sturen. Je hangt
met je stomp in die koker en bij
elke oneffenheid val je. Ik heb lelij
ke valpartijen gehad. Ik had ook
enorm veel pijn. Bij warm weer is
dat ding ook verschrikkelijk.”
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De stappenteller kennen we inmiddels allemaal. Nu is er iets nieuws: de struikelteller. 
Deze uitvinding van de TU Delft helpt een traumachirurg van het Erasmus MC meten of 
mensen met een nieuw soort beenprothese minder vaak struikelen.

Struikelteller voor prothese
KLIKSYSTEEM

Dat heeft staatssecretaris Alexan
dra van Huffelen (Toeslagen) aan de
Tweede  Kamer  gemeld.  Voor  ou
ders in een faillissement wordt nog 
gewerkt aan een oplossing, aldus de
bewindsvrouw.
De  vergoeding  van  30.000  euro
werd toegezegd in antwoord op een
vernietigend rapport van een speci
ale  Kamercommissie  over  de  toe
slagenaffaire.  Vele  duizenden  ou
ders  zijn  vals  beschuldigd  in  een
ontspoorde jacht op fraude met de 
kinderopvangtoeslag.  Zij  moesten 
enorme  bedragen  terugbetalen, 
waardoor velen in grote financiële 
problemen kwamen.
Het kabinet besloot eerder al de ge
dupeerden  alle  schulden  kwijt  te 
schelden die zij open hebben staan
bij overheidsinstanties. Zo hoeven 
zij achterstallige boetes, belasting
en studieschulden niet meer te be
talen. Daarnaast is een pauzeknop 
ingesteld voor private schulden, die
daardoor een jaar lang niet kunnen
worden  ingevorderd.  Zo’n  negen
honderd  gedupeerden  dreigden 
evenwel buiten de boot te vallen om
dat  zij  in  een  schuldsanerings
traject  zitten.  De  invordering  van
schulden  kon  bij  deze  groep  niet
worden  stilgezet.  Daarom  is  Van
Huffelen om de tafel gegaan met on
der meer de beroepsvereniging van
bewindvoerders.
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TOESLAGENAFFAIRE

Ook gedupeerden van het 
toeslagenschandaal die in een 
schuldsaneringstraject zitten, 
kunnen begin mei de 30.000 
euro tegemoetzien die het 
kabinet aan alle slachtoffers 
heeft beloofd. De overheid 
neemt hun private schulden op 
zich, om te voorkomen dat zij 
gedwongen worden het compen
satiegeld te gebruiken om die af 
te lossen.

Een meerderheid in de Tweede Ka
mer eist opnieuw dat ruim tiendui
zend mensen die  in 2007 een ver
blijfsvergunning  kregen  omdat  zij
destijds onder een generaal pardon
vielen,  nu  eindelijk  een  paspoort
krijgen. Betrokkenen kunnen na al 
die jaren nog steeds niet de Neder
landse nationaliteit krijgen, omdat 
het ze niet lukt om alle benodigde 
documenten te overhandigen. Zon
der paspoort kunnen zij belangrijke
zaken  niet  regelen,  zoals  werk  en 
bankzaken.  Ook  mogen  ze  niet
stemmen. De Kamer had een soort
gelijke motie in februari al aangeno
men, maar staatssecretaris Ankie 
BroekersKnol (Justitie) wilde nog 
eens  onderzoeken  wat  precies  de 
belemmeringen  zijn.  De  indieners
vinden dat er al genoeg bekend is 
over de obstakels voor deze mensen
om documenten  te krijgen  in hun
thuisland, zoals een geboorteakte.
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men.  De  boerenorganisatie  had
overigens  een  vergoeding  van
50.000 euro geëist. Tijdens de be
handeling van het kort geding liet
de rechter al doorschemeren dit 
bedrag aan de hoge kant te vin
den.
In juli vorig jaar was er een de
monstratie bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu

in Bilthoven, waar Farmers De
fence  Force  protesteerde  tegen
het  stikstofbeleid  van  de  rege
ring. De avond daarvoor werd op
drie  plaatsen  in  Bilthoven  en 
omgeving brand gesticht: bij het 
gemeentehuis, vlak naast het ter
rein  van  het  RIVM  en  bij  een
tekstkar  waar  ‘Houd  1,5  meter 
afstand’ op stond.

De Nederlandse staat moet Far
mers Defence Force een schade
vergoeding  betalen  van  3000
euro.  De  boerenorganisatie  had
een  kort  geding  aangespannen 
tegen de staat en omroep Avro
Tros na een uitzending van het tv

programma  Opsporing  Verzocht.
Daarin  werd  de  organisatie  in 
verband  gebracht  met  brand
stichting, onder meer vlak bij het
Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieu (RIVM).
De rechtbank oordeelt dat er on
rechtmatig  is  gehandeld  jegens 
Farmers Defence Force en dat er
een  schadevergoeding  moet  ko

OPSPORING VERZOCHT
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Schadevergoeding voor Farmers Defence Force


