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De lente is begonnen! Nederland heeft gekozen en de dagen worden steeds langer. Ook bij Livit staan 

we niet stil en daar brengen wij u met deze tweede editie van onze Innovatie Nieuwsbrief graag van 

op de hoogte. Met de toevoeging van nieuwe rubrieken en het verdiepen van een aantal onderwerpen 

hopen wij u nog beter te informeren en inspireren over de ontwikkelingen en innovaties binnen de 

orthopedische hulpmiddelenbranche en Livit.

Veel leesplezier!

SPECIALISME UITGELICHT : ARMPROTHESEN
Bij Livit hebben we 7 specialistische adviseurs groepen; orthopedisch adviseurs die zich hebben toegelegd op een bepaalde 

richting binnen de orthopedie. In deze editie legt armprothese specialist Raymon Wijman (Livit locatie Erasmus MC) uit wat 

de armprothesiologie voor hem zo bijzonder maakt. 

Raymon: “Ik ben opgeleid tot Orthopedisch 

Technicus op de Dutch HealthTec Academy, 

aangevuld met de nodige cursussen en opleidingen 

specifiek voor de armprothesiologie. Inmiddels werk 

ik ruim 12 jaar bij Livit, maak ik deel uit van het 

Extrah-team (expertiseteam in het Erasmus Medisch 

Centrum op dit gebied) en ben ik vanaf de oprichting 

betrokken bij de WAPA (Werkgroep Amputatie en 

Prothesiologie Arm).

Ontelbare mogelijkheden en toepassingen

De combinatie van zorg en techniek in de orthopedie 

zijn voor mij de perfecte ingrediënten voor een 

uitdagende en mooie baan. De armprothesiologie in 

het bijzonder is uitgegroeid tot mijn passie, onder 

andere omdat de mogelijkheden in dit vakgebied 

eindeloos zijn. Alleen al in de afgelopen 5 jaar 

zijn er meer dan 5 totaal verschillende multi-

articulerende handen op de markt gekomen. Dit blijft maar 

doorgaan en ik kijk nu al uit naar wat de toekomst op dat 

gebied zal brengen.”



In de financieringsstromen binnen de zorg is de afgelopen jaren flink wat veranderd. De vraag ‘door wie wordt het 

hulpmiddel betaald?‘ wordt steeds complexer om te beantwoorden. Daarom geven we u graag ons advies.

OSSEOINTEGRATIE: 
EEN PASSENDE PROTHESE 
VOOR ACTIEVE MENSEN

VERDIEPING: “DOT OR NOT”Ook op het gebied van materiaal en productie zijn vele 

ontwikkelingen gaande. De sculptuurtechniek voor 

levensechte protheses heeft Livit zelf in huis en de 

toepassingsmogelijkheden daarvan worden met de dag 

groter. Daarnaast zijn we het carbon materiaal (ofwel 

koolstof) aan het testen en inzetten in een steeds bredere 

productenrange.

Bovendien zal in de nabije toekomst de manier om myo-

elektrische armprothese aan te sturen aanzienlijk verbeteren 

en verfijnen. Denk aan TMR (Targeted Musle Reinnervation) 

en patroonherkenning. Daarmee wordt het mogelijk om een 

armprothese snel en natuurlijk aan te sturen. 

Danny klust weer met zijn passieve armprothese

Raymon: “In het Extrah-team zien we alle type klanten en 

krijgen we alle denkbare hulpvragen. Ik help deze klanten 

samen met de arts en ergotherapeut; samen bepalen we het 

behandelplan. Deze nauwe samenwerking komt de klant en 

het uiteindelijke resultaat ten goede.”

Een product dat de spotlights verdiend is de 

lichaamsbekrachtigde/passieve/sport armprothese. Dit is een 

armprothese met een heel specifiek en functioneel doel. 

Niet gemaakt om eruit te zien als een echte arm en ook niet 

vol met elektronica. Het kunnen protheses zijn die worden 

gebruikt als ‘gereedschap’. 

Raymon: “Een mooi voorbeeld is de prothese van Danny, een 

wijze knul van 7 die weet wat hij wil. Hij is geboren met een 

kortere arm en kwam bij ons met een duidelijke hulpvraag. 

Hij wilde met zijn beiden handen kunnen klussen en met het 

buitenspelen kon hij soms ook wel wat ‘hulp’ gebruiken. Hij 

klust graag met zijn vader en het vasthouden van spijkers 

tijdens het huttenbouwen ging niet. Ook een kruiwagen was 

moeilijk te tillen voor hem.

We zijn hier met het Extrah- team ingedoken en uiteindelijk 

hebben we samen met Danny en zijn ouders gekozen voor 

een koker met 2 uitwisselbare hulpstukken. 

De prothese zit geklemd achter zijn handje en daardoor 

blijft de elleboog helemaal vrij. Dit geeft Danny veel 

bewegingsvrijheid en zijn arm meer functionaliteit. Zijn 

arm kan volledig buigen en strekken en ook is er rotatie in 

zijn onderarm mogelijk. De prothesekoker is afgewerkt met 

een stoere traanplaatprint waar we het ‘KnolPower’ logo 

in hebben meegegoten. Dat is het logo van de beroemde 

vlogger Enzo Knol, van wie Danny een grote fan is. 

Vrij leven

Ik wil me binnen mijn vakgebied hardmaken voor het vinden 

van de juiste oplossing voor al mijn klanten. Het gaat om 

maatwerk dat precies aansluit bij de verwachtingen van mijn 

klanten. Zij willen professioneel en ook persoonlijk geholpen 

worden, zonder teveel gedoe en uiteindelijk zo vrij mogelijk 

leven. Bij Livit krijg ik de ruimte en de mogelijkheid om 

dat te doen, elke dag weer! En dat Danny nu bijvoorbeeld 

weer lekker in de tuin kan spelen en klussen is voor mij de 

grootste beloning in mijn werk!” besluit Raymon. 

 

Meer weten over armprothesiologie binnen Livit? 

Neem contact op met uw regiomanager.

Diagnosebehandelingscombinaties

Orthopedische hulpmiddelen werden tot 2012 vergoed door de zorgverzekeraar, mits er sprake was van een chronische 

aandoening en langdurig gebruik van het hulpmiddel. In 2012 is langdurig gebruik veranderd naar levenslang gebruik.

Bovendien heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in 2012 een nieuw declaratiesysteem ingericht voor de ‘ziekenhuis verplaatste 

zorg’, ook wel DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) genoemd. Zoals u wellicht weet is een diagnosebehandelingcombinatie 

(DBC) het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. 

De declarabele prestaties worden uitgedrukt in:

 DBC-zorgproducten, hier vallen ook de orthopedische hulpmiddelen die deel uitmaken van de behandeling onder;

 Overige zorgproducten

Voor artsen in een ziekenhuis is het 

zaak om de juiste DBC-codes bij elkaar 

te plaatsen om zo een optimale 

vergoedingsaanvraag in te dienen bij 

de zorgverzekeraar. Dit kan nogal een 

puzzel zijn.

Patiënten kiezen vaker voor zelf betalen

Naast deze veranderde financieringsstroom is er door de invoering van het verplichte eigen risico voor de klant ook een 

verschuiving aan het ontstaan waarbij de patiënt er steeds vaker voor kiest om zelf voor een bepaald hulpmiddel te betalen.

Als arts wilt u graag het beste voor uw patiënt, maar hoe kan dat gefinancierd worden? Livit ontzorgt

Livit Orthopedie kan u helpen wegwijs te worden in de wirwar van verwijzen en DBC’s voor orthopedische hulpmiddelen. 

Maar wij doen meer! Livit is mede-eigenaar van MaxFysio, hierin leveren wij therapieondersteunde materialen en advies aan 

fysiotherapeuten. Via het verwijsportaal www.blessurewijzer.nu kunnen patiënten, in samenspraak met hun fysiotherapeut 

hulpmiddelen aanschaffen. 

Wilt u meer informatie of advies over DOT of over wat Livit hierin voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op 

via dot@livit.nl. Wij helpen u graag!

EVENEMENTEN AGENDA
Komende periode vindt u Livit weer op diverse bijeenkomsten, congressen en evenementen. Noteer vast in uw agenda:

  24 juni - Hartekind Challenge 2017 Stichting Hartekind organiseert een sponsorloop voor onderzoek naar 

hartproblemen. Pace-Pro’s van Livit worden aan kinderen met een pacemaker overhandigd. Doe mee en steun de 

stichting: www.hartekind.nl/steun-hartekind/challenge-2017

  28 juni - Workshop liner- & kokertechniek In revalidatiecentrum Heliomare worden revalidatieartsen in opleiding 

getraind in prothesiologie.

Wist u dat Livit regelmatig trainingen, geaccrediteerde cursussen en bijeenkomsten organiseert? Neem voor de agenda en 

meer informatie contact op met uw Livit regiomanager: 

Noordoost Joop Pronk 06 - 142 776 44

Noordwest Janske Hardenberg 06 - 117 141 87

Rijnmond Jenneke Litjens 06 - 537 834 47

Midden-Brabant Louis Schouwstra 06 - 506 362 91

Zuidwest Wouter de Vos 06 - 142 774 94

Zuid Dirk de Visser 06 - 537 682 72



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

orthopedisch adviseur of regiomanager.  

 

In de toekomst zullen wij deze nieuwsbrief digitaal gaan verspreiden. Wilt u ons 

nieuws blijven ontvangen, ga dan naar www.livit.nl/nieuwsbrief en meld u aan.  

We houden u graag op de hoogte!

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE? 

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. 

De aanleiding

Mevrouw Oldenkamp (37) uit Arnhem is geboren met 3 

korte vingers aan haar linkerhand. Ze gaf bij Livit aan 

graag functionele vingerprothesen te willen hebben om 

bijvoorbeeld goed een penseel te kunnen vasthouden.

Tot op heden was het alleen mogelijk om cosmetische 

vingerepithesen te maken, omdat de enige functionele 

vingerprothese op de markt - de m-finger - niet in 

Nederland verkrijgbaar was. Livit heeft naar aanleiding 

van de wens van mevrouw Oldenkamp de vingers als 

halffabricaat toch weten te verkrijgen en er vervolgens een 

eigen functionele voorziening mee gemaakt.

De technische werking

De m-finger zet, met behulp van een spankabel, de buiging 

van de MCP gewrichten om in buiging van de PIP gewrichten, 

waardoor een voorwerp vastgepakt kan worden. De pasvorm 

van de vingerkokertjes die wij eraan toe hebben gevoegd is 

erg belangrijk voor een goede werking van de prothesen.  

Het resultaat overtrof alle verwachtingen!

Unieke eigenschappen en kenmerken van de vingerprothese:

 Herstel grijpfunctie van de vingers

 Geen kwetsbare elektronica of afwerking

  Relatief goedkope voorziening

 Eerste m-finger toepassing in Nederland

Mevrouw Oldenkamp: ‘Dus zo is het om twee handen te 

hebben, ik had nooit gedacht dat ik zoveel dingen zou 

kunnen doen!’

PRODUCT SPOTLIGHT :
FUNCTIONELE 
DEEL-VINGERPROTHESEN
In elke uitgave van staat een uniek maatwerkproduct centraal.  

Dit keer een functionele deel-vingerprothese.


