Vragenformulier microprocessorgestuurde
prothese knie (MPK)
Doel: Dit productkeuze protocol dient om objectief en grondig te kunnen beoordelen
in hoeverre en in welke mate een MPK toegevoegde waarde heeft ten opzichte van
een conventionele oplossing voor de gebruiker en of een MPK op grond daarvan als
adequaat noodzakelijk dient te worden verstrekt.
1 Algemene gegevens
Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam

Huisnr.

Postcode 		

Toevoeging

Woonplaats

Geboortedatum

-

-

Polisnummer

Telefoon
Beroep

Voorschrijver

Leverancier

2 Medische gegevens
Medische indicatie
Aanleiding tot
amputatie
Datum van amputatie

-

-

Nevendiagnose, evt.
prognose
Conditie gebruiker
Stompconditie

Lengte		

		

		Vorm		
		Stevigheid		

		

		Wond/litteken
		Huid/allergie
		Oedeem		
		Drukpijnlijke
		punten		
		Sensibiliteit

		

		Overig		

3 Huidige voorziening
Type koker		
Materiaal		
Type scharnier
Type voet		

4 Functionaliteit Beschrijf het huidige niveau van functioneren met de huidige prothese
Beschrijf mobiliteitsbehoefte en de huidige mobiliteit van de gebruiker

Beschrijf ADL-handelingen van gebruiker (kan gebruiker zich zelfstandig redden)

Beschrijf het activiteitenpatroon van de gebruiker (dagbesteding)

Beschrijf het leervermogen van de gebruiker (begrip, concentratie, e.d.)
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Wat wordt als probleem met betrekking tot het gebruik van de huidige prothese ervaren? Indien dit beperkingen geeft in werk/ADL/ontspanning,
benoem de beperkingen.

Sinds wanneer bestaat dit probleem?

Wat is er aan gedaan om dit probleem op te lossen?

Waarom zijn genoemde problemen niet op te lossen met een conventionele protheseoplossing?

Aan welke producteisen moet de in te zetten prothese voldoen, gezien bovengenoemde problemen?

Welke producten voldoen aan de gestelde producteisen en voor welk product kiest u?

Waarom maakt u de keuze voor deze voorziening en niet voor andere opties?

5 Verwachtingen ten aanzien van de microprocessor gestuurde knie

Wat verwacht voorschrijver van de inzet van een mpk gerelateerd aan de problematiek van de gebruiker m.b.t. gebruik van zijn conventionele prothese en
de daarop gebaseerde verwachtingen van de gebruiker.

Wat verwacht gebruiker van de inzet van een mpk gerelateerd aan de problematiek van de mbt gebruik van zijn conventionele prothese en de daarop
gebaseerde verwachtingen.

Wat verwacht leverancier van de inzet van een mpk gerelateerd aan de problematiek van de gebruiker mbt gebruik van zijn conventionele prothese en de
daarop gebaseerde verwachtingen van de gebruiker.
Komt deze overeen met de verwachtingen van de gebruiker?
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Vragenlijst in te vullen door de prothese-gebruiker
Hoe ervaart u de huidige voorziening:

Functie

Pasvorm

Gewicht

Betrouwbaarheid

Stabiliteit

Wat ervaart u als een probleem?

Beschrijf de beperkingen in de ADL , werken of ontspanning.

Beschrijf de beperkingen met voorbeelden.

Sinds wanneer is dit een probleem?

Welke mogelijke oplossingen heeft u al geprobeerd?

Waarom voldeed dit niet?

Wat verwacht u van de microprocessor gestuurde knie?

Aanvragen die niet compleet zijn volgens bovenstaande informatie worden niet in behandeling genomen. Aan dit overzicht kunnen
geen rechten worden ontleend

