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Een orthese is een 

lichaamsondersteunend 

hulpmiddel dat uitwendig 

wordt gedragen. Een orthese 

kan corrigerend, stabiliserend 

of beschermend werken, om 

zo de standafwijkingen of 

abnormale beweeglijkheid 

van gewrichten te corrigeren. 

Een orthese wordt ook wel 

een brace, spalk of bandage 

genoemd.

Onze orthesen worden met 

zorg voor u op maat gemaakt, 

of ingekocht bij een van onze 

partners. In deze folder leest u 

meer over onze verschillende 

soorten orthesen, werkwijze en 

eventuele vergoeding. 

Orthesen
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Verschillende materialen
Veel gebruikte materialen voor orthesen zijn kunststof, 

carbon en speciaal textiel. Dit zijn lichte en sterke 

materialen. Leer en metaal worden ook regelmatig 

toegepast en zijn vooral handig omdat deze materialen 

sterk, te vervormen en erg duurzaam zijn. Siliconen is 

in het pols-hand gebied een goed materiaal voor een 

orthese. 

Confectie en maatkwerk
Confectie orthesen zijn hulpmiddelen 

die we doorgaans uit voorraad kunnen 

leveren in standaard maten. Uw Livit 

adviseur meet uw orthese aan, geeft u 

een deskundig advies en kan eventueel 

nog wat aanpassingen aan het product 

doen.

Biedt een confectie orthese u echter 

niet de juiste ondersteuning, dan 

kunnen wij u een maatwerkoplossing 

bieden.

Maatwerk orthesen worden gemaakt 

in onze eigen productielocatie in 

Dordrecht. Hier werken specialisten die 

uw persoonlijke orthese volledig op 

maat maken.
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Verschillende soorten 
orthesen 

Orthesen kunnen u een goede ondersteuning bieden 

wanneer u last heeft van bijvoorbeeld spasmes, pijn, 

verlammingen, instabiliteit, een bewegingsbeperking 

of aangeboren afwijking. Het lichaam kan dan op 

uiteenlopende plaatsen wat hulp of ondersteuning nodig 

hebben om mobiel(er) te worden of te blijven. Er bestaan 

daarom veel verschillende soorten orthesen. Welke u het 

beste ondersteunt, hangt van (de plek van) uw klachten 

af. U kiest samen met uw specialisten en Livit adviseur 

welke oplossing het beste bij u past.

Armorthesen

Hoofd- halsorthesen

Romporthesen

Beenorthesen
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Armorthesen 

  pols-handorthese  

(kunststof / leer / zilver / siliconen)

 schouderorthese

 elleboogorthese

Beenorthesen 

  enkel-voetorthese  

(carbon / kunststof / orteam / Tatum®)

  (heup-)knie-enkel-voetorthese  

(carbon / kunststof)

 heuporthese

 knieorthese

 voetorthese

Romporthesen 

  korset  

(kunststof / stof / leer)

 pectusbrace

  buikband, navelbreukband,  

stomaband, hyperextensiebrace etc. 

 scoliose brace

 Pace-Pro®

Hoofd-halsorthesen 

 valhelm

 redressiehelm

 drukmasker

 sportmasker

 halskraag
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Een orthese aanmeten 
Afhankelijk van uw situatie draagt u een orthese voor 

een bepaalde periode, bijvoorbeeld tijdens het herstel 

van een operatie. En er zijn situaties waarbij u een 

orthese permanent zult gaan dragen. Deze gaat dan 

een vaste plaats in uw leven innemen. In dat geval is 

het des te belangrijker dat de orthese ook goed past bij 

uw persoonlijke wensen en levensstijl. Vanaf uw eerste 

afspraak bij Livit tot het moment dat u uw orthese voor 

het eerst draagt zit ongeveer twee weken. 

Stap 1: De eerste afspraak 

U bespreekt uw klachten, medische indicatie en 

persoonlijke leefsituatie met uw Livit adviseur. 

Vervolgens krijgt u in de meeste gevallen een 

(lichamelijk) functieonderzoek en neemt de Livit 

adviseur uw maten op met behulp gips, cast, 3d 

scanner of meetlint. Een confectievoorziening krijgt u 

direct mee, of we bestellen deze voor u (stap 3). Krijgt 

u een maatwerkorthese, dan bespreken wij gelijk de 

uitvoering en afwerking (kleur en eventuele print) van 

uw orthese. 

Op livit.nl/orthesen kunt u het hele 

aanmeetproces in een paar minuten  

nog eens bekijken. 
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Stap 2: Pasafspraak

In sommige gevallen plannen wij een tussentijdse 

pasafspraak. Wij controleren uw orthese volledig en 

passen deze eventueel aan. Uw orthese wordt pas 

definitief afgewerkt als iedereen tevreden is. 

Stap 3: Van bestelling tot levering

Na ongeveer twee weken kunt u uw definitieve orthese 

komen ophalen bij uw Livit vestiging. Uw Livit adviseur 

laat u direct zien hoe u de orthese aan- en uittrekt en 

adviseert u over het dragen, onderhoud en eventuele 

aandachtsgebieden. Deze informatie staat ook uitgebreid 

beschreven in de meegeleverde handleiding.

Stap 4: Nazorg en controle

Naarmate u de orthese langer draagt, kan de 

ondersteuning afnemen. Wij maken standaard een 

controle-afspraak om te checken of alles naar wens is 

en of er aanpassingen nodig zijn. Mocht u binnen deze 

tijd last hebben van uw orthese (pijn, rode plekken) 

of vertoont uw orthese voortijdige slijtage? Neemt u 

dan contact met ons op. Verminderen of verdwijnen 

uw klachten niet of onvoldoende 

met het dragen van de orthese, dan 

kunt u ook contact opnemen met uw 

behandelend arts.

Vergeet uw verwijsbrief 

niet mee te nemen, 

deze hebben wij nodig 

om de vergoeding met 

uw zorgverzekeraar 

voor u te regelen.
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Kosten en vergoeding
Livit heeft contracten met alle zorgverzekeraars in 

Nederland. Uw adviseur verzorgt de aanvraag en de 

declaratie van uw orthese bij uw zorgverzekeraar. Neem 

daarom uw verwijsbrief mee naar uw eerste afspraak. 

Doorgaans wordt deze, bij de juiste indicatie, geheel 

vergoed. Deze vergoeding komt uit het basispakket van 

uw zorgverzekering. Let op, hiervoor wordt wel uw eigen 

risico aangesproken. 

Inzet Orthopedisch hulpmiddel

Tijdelijk
(kort- of langdurig)

Particulier Ziekenhuis

Levenslang

Zorgverzekeraar

Gebruik

Financiering

Sommige producten vallen echter buiten de 

zorgverzekering. Als deze producten wel binnen het 

behandeltraject in het ziekenhuis vallen, dan neemt het 

ziekenhuis de kosten voor haar rekening. Is dat niet het 

geval, dan betaalt u deze zelf.
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Over Livit 
Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te 

kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken 

voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te 

luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze 

orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net 

zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u 

weer vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles 

voor over.
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Als u op bezoek komt voor een enkel-

voetorthese, bekijk dan vooraf het 

schoenadvies op onze site en neem 

de schoenen die u met de orthese 

wilt gaan dragen mee naar de 

aanmeetafspraak.

We doen dit vanuit meer dan 400 locaties in het land 

samen met zorgprofessionals van ziekenhuizen en 

instellingen. Naast orthesen kunt u bij ons terecht voor 

steunzolen, prothesen, orthopedische schoenen en 

therapeutische kousen. 



Contact
Bel voor een afspraak 

met onze klantenservice 

op 088 - 245 2000 of 

kijk op livit.nl voor de 

dichtstbijzijnde locatie.

Wij staan u graag 

persoonlijk te woord!


