
DE TOEKOMST VAN ORTHOPEDIE VOLGENS ONZE SPECIALISTEN
De laatste orthopedie-ontwikkelingen staan in het teken van nieuwe technieken, 

zoals 3D-printen en nanotechnologie. De specialisten van Livit hebben hier 

uitgebreid over verteld tijdens het najaarscongres van de vereniging van 

revalidatieartsen (VRA) op 10 en 11 november in Maastricht. Technieken als 

nanotechnologie en 3D-printen worden toegepast om patiënten betere mobiliteit te 

geven. Wilt u het naadje van de kous leren kennen? Lees meer over de toekomst van 

orthopedie op www.livit.nl/innovatie.

 
Livit-trofee

Tijdens het congres werd op 10 november door algemeen directeur van Livit,  

Jan Willem van der Windt, de Livit-trofee uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs wordt 

uitgereikt aan de arts in opleiding revalidatiegeneeskunde die zich tijdens de 

opleiding op wetenschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.  

De prijs heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren onder artsen in 

opleiding en revalidatieartsen.

Ga voor meer informatie naar www.revalidatiegeneeskunde.nl/livit-trofee.

 

Moet een oplossing voor bewegingsproblematiek in het 
zuiden des lands net zo toegankelijk zijn als voor mensen in 
het noorden? Livit vindt van wel, maar zag dat de praktijk 
anders uitwees: tijd voor actie dus. Of zoals woordvoerder 
Esther Mik zegt: ‘Laat goede ideeën niet verzanden door 
gebrek aan samenwerking’. 

Uniek platform

Stichting Vrij Bewegen is een uniek samenwerkingsplatform 

van wetenschappers, artsen, fabrikanten en zorgaanbieders. 

Het platform faciliteert kennisdeling en samenwerking tussen 

alle partijen in de branche – ook tussen concurrerende 

bedrijven. Dat is ideaal voor de patiënt, want die ontvangt 

de best mogelijke zorg. 

Waar werkt de stichting nu aan?

De best mogelijke zorg komt in meerdere aspecten naar 

voren, zoals bij het project therapietrouw. Daarin wordt een 

app ontwikkeld die de draagtijd van orthopedische schoenen 

meet. Handig, want dan worden de schoenen gedragen zoals 

ze bedoeld zijn. 

Meer weten over de Stichting Vrij Bewegen? 

Kijk dan snel op www.stichtingvrijbewegen.nl

met Stichting Vrij Bewegen
Iedereen beweegt beter
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Mobiliteit
Mogelijk.

Maakt

Een osseointegratieprothese is een complexe 
naam voor wat ook wel een ‘klikprothese’ 
wordt genoemd. Deze prothese verschilt van de 
conventionele kokertechniek en wordt met een 
titanium pen direct aan het bot bevestigd. Dit is 
goed nieuws voor actieve mensen die met een 
‘gewone’ kokerprothese klachten of problemen 
met pasvorm of comfort ervaren. 

Uitvoerend arts

Livit Orthopedie levert de prothese in samen-

werking met dr. H. Van de Meent. Hij is als 

revalidatiearts verbonden aan het Radboud UMC. 

De operatieve ingreep vindt onder zijn leiding 

plaats. 

Dicht bij huis revalideren

Na de operatie(s) volgt een revalidatietraject van 

4 tot 10 weken, afhankelijk van het niveau van 

de amputatie. Vanwege de duur van het gehele 

traject is het belangrijk dat de patiënt dit dicht 

bij huis kan doen. 

Samenwerking Livit en Sophia

Het specialistisch karakter van het 

revalidatietraject vereist dat het revalidatieteam 

en de orthopedisch adviseur goed op elkaar 

ingespeeld zijn. Livit is er bijzonder trots op dat 

voor Zuidwest Nederland de keus gevallen is op 

Livit Orthopedie samen met revalidatiecentrum 

Sophia in Den Haag.

Livit Orthopedie is er klaar voor

Operationeel manager Wouter Akkerman van Livit 

Orthopedie is er klaar voor. ‘Mijn team van zeer 

ervaren orthopedisch adviseurs is volledig klaar 

om patiënten te helpen met deze revolutionaire 

methode. Samen met het revalidatieteam van 

Sophia zorgen we dat de prothese goed past en 

het beste comfort biedt. Zo kan de patiënt in het 

dagelijks leven weer doen wat hij of zij wilt.’ 

Akkerman is vastberaden osseointegratie een 

succes te maken: ‘Wij rusten niet totdat de 

klant volledig tevreden is over de prothese, de 

samenwerking van het revalidatieteam en over 

onze dienstverlening!’

Meer informatie vindt u op www.livit.nl/osseointegratie 

OSSEOINTEGRATIE:  
EEN PASSENDE PROTHESE  
VOOR ACTIEVE MENSEN



De conclusie uit het DIAFOS-onderzoek in 2013 is dat 
drukmetingen de kwaliteit van orthopedisch schoeisel 
verbetert. Diabetespatiënten ondervinden hierdoor lagere 
kans op recidive plantaire voetulcera. In de praktijk wordt 
het Pedar-voetdruksysteem nog niet voldoende gebruikt, 
wat aanleiding is voor een vervolgonderzoek: DIAFOS naar 
de praktijk.

DIAFOS naar de praktijk

Dr. Sicco Bus is als bewegingswetenschapper verbonden 

aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) en de 

senioronderzoeker die het succesvolle DIAFOS-onderzoek 

in 2013 leidde. Om de veelbelovende conclusies uit het 

onderzoek naar de praktijk te brengen initieerde hij - op 

uitnodiging van OFOM - het implementatieproject DIAFOS 

naar de praktijk. Hierin zetten deelnemende bedrijven 

unieke drukmeetspreekuren voor diabetespatiënten 

op. Daarin krijgen jaarlijks minimaal tachtig patiënten, 

die orthopedisch schoeisel voorgeschreven krijgen, een 

voetdrukmeting in hun orthopedische schoenen.

Dat is an sich een verhoging van het aantal metingen, maar 

het geeft ook inzage in het drukverlagende effect van de 

schoenen. Voor het project is vooral belangrijk dat inzage 

wordt verkregen in mogelijke valkuilen bij het naar de 

praktijk brengen van voetdrukmetingen. 

Samenkomst deelnemende bedrijven

Om de opgedane kennis in praktijk te brengen komen de 

deelnemende bedrijven samen. Ter voorbereiding van 

het project was er een workshop en training. Afgelopen 

september was de eerste bijeenkomst waarin orthopedisch 

adviseurs kennis en ervaringen van de metingen hebben 

uitgewisseld. De meeste deelnemende bedrijven hebben 

de bijeenkomst positief ervaren en sommigen zijn zeer 

actief met meten: een aantal bedrijven heeft reeds tachtig 

metingen gedaan. 

Evidence based orthopedisch advies

Het DIAFOS-implementatieproject begint z’n vruchten af te 

werpen, merkt Marije Roozendaal. ‘Ik ben adviseur bij Livit 

en betrokken bij de voetdrukmetingen in het AMC.  

Met de meetapparatuur zie ik precies hoe de druk verdeeld 

is en waar we de schoen of het voetbed moeten aanpassen. 

Vervolgens meten we het effect van de aanpassing’, aldus 

Roozendaal. 

Hierdoor ontstaat een nieuwe manier van orthopedisch 

advies, het zogenaamde evidence based adviseren. 

‘De cijfers vertellen me of de therapie de juiste is’, zegt 

Roozendaal tevreden. 

Livit Orthopedie gelooft dat innovatie de weg naar 

vooruitgang is. Op www.livit.nl/innovatie lichten we deze 

visie toe.

GRATIS INNOVATIEBOEK

Wilt u het innovatieboek ook graag ontvangen? 

Ga naar www.livit.nl/innovatieboek en onze  

regiomanager komt het persoonlijk bij u bezorgen.

Speciaal voor orthopeden en revalidatieartsen: het Livit 

innovatieboek. Lees alles over nanotechnologie, 3D-printen en 

digitaal bewerken volgens de specialisten van Livit. 

TWEEDE FASE DIAFOS-ONDERZOEK OM 
GEBRUIK PEDAR-VOETDRUKMEETSYSTEEM 
TE STIMULEREN

voetdrukmeting

LIVIT HEEFT WERELDPRIMEUR MET NIEUWE 
ORTHESE TEGEN HYPERMOBILITEIT
De duim is essentieel voor de grijpfunctie van de hand. Patiënten met 
hypermobiliteit ondervinden dit dagelijks aan den lijve. Hoe anders 
is dat, nu er een zilverorthese is ontwikkeld die niet de overstrekking 
van één, maar van beide duimgewrichten afremt? 

Verbeterde duimfunctie en minder pijn

De nieuwe - nog naamloze - zilverorthese is ontwikkeld in het 

Maasstad ziekenhuis door ergotherapeut Susanne Verheijden en 

orthopedisch adviseur Michel Klerks. De vraag naar een orthese 

die beide duimgewrichten afremt, kwam van een jonge vrouw met 

hypermobiliteit. Ze wil graag een oplossing voor het overstrekken van 

beide duimgewrichten. Kunnen jullie zoiets maken? Na verschillende 

prototypes testen en bijschaven werd het eerste exemplaar 

gepresenteerd. En - alsof het zo moest zijn - was de maat én de 

functie in één keer goed. De patiënt heeft een groot deel van de 

duimfunctie terug en ervaart minder pijn. 

Productnaam

Ergotherapeut Verheijden en orthopedisch adviseur Klerks zijn 

razend enthousiast. Door hun uitvinding is een structurele oplossing 

ontwikkeld voor mensen met hypermobiliteit. De nieuwe zilverorthese 

is een beschermd model en is exclusief verkrijgbaar bij Livit. Een naam 

voor de orthese wordt nog bedacht. ‘Dit is zo uniek dat ik m’n naam 

eraan zou willen verbinden’, verklapt ergotherapeut Verheijden alvast. 

LIVIT.NL

ONTVANG GRATIS HET LIVIT INNOVATIEBOEK
Op het najaarscongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) op  

13 en 14 oktober in Veldhoven is het Livit innovatieboek gepresenteerd. Dit boek  

bevat de laatste technologische productontwikkelingen binnen Livit, zoals digitaal 

aanmeten van producten, 3D-printen en nanotechnologie.

Hebt u ons gemist op het congres en wilt u graag een gratis exemplaar?  

Ga naar: www.livit.nl/innovatieboek en meld u aan voor onze nieuwsbrief en  

wij brengen het boek persoonlijk bij u langs.

Neem contact op met ons innovatieteam via innovatie@livit.nl 

of met uw orthopedisch adviseur.

klantenservice@livit.nl

088 - 245 2000

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE? 

Deze nieuwsbrief met artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van orthopedische hulpmiddelen  

verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van Livit Orthopedie.


