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Zestien kilometer
lopen met prothese
NOOR VLOEIMANS

SINT JACOBIPAROCHIE Loop Leeuwar-
den is een opstapje voor Pietsje
Hannema naar de Nijmeegse Vier-
daagse. Dat opstapje maakt ze zon-
der linkerbeen.

‘De mevrouw met de robotpoot’. Zo
noemen kinderen Pietsje Hannema
(50) vaak. Ze vindt het niet erg. ,,Ik ha
no ien kear in bysûndere proteze.’’
Morgen doet ze mee aan Loop Leeu-
warden, de 16 kilometer. ,,Rinne,
hurddrave kin ik net mear.’’ Dat
hoeft ook niet, vindt ze zelf. Mee-
doen met deze loop overtreft al haar
verwachtingen.

In 2007 hoorde de moeder van
toen drie jonge kinderen het woord
kanker. Het zat in knie en kuit. Haar
been moest worden geamputeerd
en een lange weg naar herstel volg-
de. Een operatie in het UMCG, revali-
deren in Beetsterzwaag: het waren
zware maanden voor het jonge ge-
zin. Maar de klap kwam later: Pietsje
kon niet meer sporten. ,,Ik hie in
soad pine yn myn stomp. Fantoom-
pine en senuwpine. Ik koe net mear
as 200 meter rinne.’’

‘It slimste fan in
foet misse is
datst ôfhinklik
bist fan oaren’

Een klap in het gezicht voor de fa-
natieke kaatster en hardloopster.
Een klassieke prothese met een har-
de plastic koker om het bovenbeen
bood geen soelaas. ,,It prikkele myn
stomp te folle. Sa’n proteze jout my
safolle fantoompine.’’

Een oplossing werd gevonden in
een nieuwe prothese, die ze kan
vastklikken aan het resterende bot
in het bovenbeen. Daar steekt een
ijzeren pin uit. Het grootste verschil:
,,Ik fiel wer druk yn myn foet. Ik kin
no alles wer, ek fytse en autoride.’’

Ze las in de krant over deze klik-
prothese. In 2010 was het zover: ze
mocht naar het Radboud-ziekenhuis
in Nijmegen voor een operatie. ,,Jo
moatte wol sûn wêze foardat jo dizze
proteze krije kinne. It is altyd in ie-
pen wûn, in direkte ferbining mei de
bonke. Jo moatte it bygelyks goed

skjinhâlde kinne.’’ Niet iedereen
komt daardoor in aanmerking voor
deze prothese. Ook de kosten spelen
vaak mee voor een verzekering: die
zijn zo’n 50.000 euro. ,,Ja, se hawwe
der net ien by de Aldi.’’

,,It slimste fan in foet misse is datst
ôfhinklik bist fan oaren’’, vertelt ze.
,,Troch dizze proteze bin ik dat net
mear.’’ Toen ze het kunstbeen kreeg,
was het een kwestie van uitproberen
wat mogelijk was. ,,Ik hie al bliid west
as ik 3 kilometer rinne koe.’’ Het wer-
den er uiteindelijk 30.

Een paar keer per week loopt
Pietsje een dergelijk rondje. ,,Dan rin
ik fan Wier, nei Berltsum, nei Sint
Anne en dan nei hûs.’’ Deze wande-
ling is een opstapje voor de Nijmeeg-
se Vierdaagse. Vier dagen lang gaat
ze dan 30 kilometer per dag lopen.
,,Dêrmei wol ik myn tankberens sjen
litte. Sûnder myn instrumintemak-
ker, myn dokters, myn fysio dy’t mei
my meirint, soe ik dit net dwaan kin-
ne.’’

Het enige wat ze spannend vindt
aan de loop van morgen is de men-
senmassa. ,,Dat bin ik net wend, ik
rin altiid allinne. Mar dat komt wol
goed.’’
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