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Een prothese probeert een 

(gedeelte van) uw arm of been 

zo goed mogelijk te vervangen. 

Dat kan alleen cosmetisch 

zijn, maar ook functioneel. 

Iedereen heeft een andere 

anatomie, maar ook een andere 

levensstijl en andere wensen. 

Daarom maken wij een prothese 

altijd in zeer nauw overleg 

met u, uw revalidatiearts en 

fysiotherapeut. Zo weet u zeker 

dat u de prothese krijgt die het 

beste bij u past en u optimaal 

ondersteunt in uw dagelijks 

leven. Krijgt u binnenkort een 

prothese aangemeten, dan heeft 

u ongetwijfeld veel vragen. In 

deze folder leest u de eerste 

informatie over onze prothesen 

en werkwijze. Hoe het proces er 

voor u uit gaat zien, bespreken 

wij uiteraard in een uitgebreid 

persoonlijk gesprek.

Prothesen
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Verschillende soorten 
prothesen 

Een amputatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden 

en daarbij is elk lichaam uniek. Onze prothesen zijn 

daarom allemaal volledig op maat gemaakt.  

De amputatieplaats of aangeboren afwijking bepaalt 

welk soort prothese u krijgt. 

Het uiterlijk en de functionaliteit worden in nauwe 

afstemming met u en uw specialist bepaald. Daarnaast is 

ook de vorm van de stomp van belang. 

Beenprothesen
Er zijn verschillende soorten beenprothesen: 

 Heup ex-articulatieprothese; 

door of net boven de heup

Bovenbeenprothese

Knie ex-articulatieprothese; 

door of net boven het 

kniegewricht

Onderbeenprothese

(Deel) voetprothese
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  Osseointegratieprothese: tijdens de operatie wordt er 

een pen in uw bot bevestigd waar later uw prothese 

aan vast wordt geklikt 

  Omkeerplastiekprothese: een prothese-oplossing 

waarbij uw enkelgewricht na een omkeerplatiek-

operatie als kniegewricht fungeert voor uw prothese 

  Verlengprothese: een prothese-oplossing die het 

lengteverschil tussen uw benen oplost

Onderdelen van een beenprothese:

  Bevestigingssysteem: Er zijn verschillende systemen 

om een beenprothese aan uw stomp te bevestigen. De 

’juiste’ ophanging zorgt ervoor dat uw prothese goed 

blijft zitten en dat lopen zo min mogelijk energie kost. 

De keuze is afhankelijk van uw stompvorm, stomplengte, 

uw gezondheid, spierkracht en persoonlijke wensen. 

  Liner: Een kous gemaakt van siliconen – of gelmateriaal 

– die u over uw stomp wordt afgerold. De prothese 

wordt bevestigd aan de liner. Ook zorgt de liner voor 

bescherming van de stomp, waardoor het draagcomfort 

van uw prothese verbetert.

  Koker: De op maat gemaakte kunststof bovenkant 

van uw prothese waar uw stomp (met liner) precies in 

past. Aan de koker zit het onderstel van de prothese 

bevestigd.

  Kniegewricht: Bij amputatie boven of door de knie.

  Verbindingsbuis: De verbinding tussen de stompkoker 

en de prothesevoet.

  Enkelgewricht: Wel of niet beweegbaar.

  Prothesevoet: De prothesevoet zorgt voor een goede 

schokdemping bij het lopen.

  Cosmetische hoes: De cosmetische hoes wordt pas 

gemaakt als uw prothese helemaal goed past. De hoes 

is gemaakt van schuimstof en zorgt ervoor dat uw 

prothesebeen zoveel mogelijk op uw andere been lijkt.

Bijzondere prothese-oplossingen: 
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 (Deel) handprothese

Armprothesen
Er zijn verschillende soorten armprothesen:

Er zijn drie typen armprothesen: 

1. Cosmetische armprothese

Een cosmetische armprothese ziet eruit als een gewone 

arm, maar kan niet bewegen. De prothese is bedoeld om 

uw lichaam esthetisch (weer) compleet te maken. 

2. Passieve armprothese

Een passieve armprothese zelf kan niet bewegen, maar 

u kunt de prothese met uw andere hand besturen. 

Eenvoudige handelingen zoals duwen, trekken, iets 

vastpakken of verschuiven worden hiermee gemakkelijker. 

Schouderprothese

Bovenarmprothese

Onderarmprothese
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3. Actieve armprothese

Een actieve armprothese kan wel bewegen.  

De aansturing van de actieve armprothese kan op 

verschillende manieren:

a.  Met een mechanische aansturing zorgt u er met uw 

eigen lichaam voor dat de prothese functioneert.

b.  Bij een myo-elektrische aansturing geven de spieren 

in uw arm via elektroden signalen door aan uw 

prothese. De prothese zet die signalen om in een 

beweging die ervoor zorgt dat uw pols en/of hand 

ook echt kan bewegen.

Cosmetisch is er veel mogelijk
Cosmetische prothesen zijn niet-beweegbare prothesen, 

Livit maakt in haar eigen atelier levensechte siliconen 

handen, vingers, voeten en tenen, maar ook speciale 

hoezen voor over prothesen. Behalve dat we uiterlijk 

en huidskleur zo exact mogelijk benaderen, voegen we 

nagels en echte haren toe. Ook kunnen we sieraden 

toevoegen, zoals een horlogebandje of ring. Zo wordt 

de overgang tussen de prothese en uw eigen lichaam 

afgedekt en ontstaat een levensecht resultaat. 
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Een prothese aanmeten
De een heeft al jaren een prothese en weet precies wat 

hij wil, de ander zit nog vol in het rouwproces en weer 

een ander heeft net besloten dat een prothese toch 

een uitkomst kan bieden bij een aangeboren defect. 

Wij proberen voor iedereen via een persoonlijk proces, 

op het juiste moment, de juiste prothese-oplossing 

te bieden. Van de eerste kennismaking tot uw (proef)

prothese klaar is, zitten gemiddeld 3 weken.

Stap 1: De eerste afspraak met uw orthopedisch adviseur 

In een uitgebreid persoonlijk gesprek bespreken wij uw 

wensen, medische indicatie en leefsituatie. De keuze 

voor welk type prothese maken wij in samenspraak met 

uw revalidatiearts. Vervolgens neemt de adviseur uw 

maten op met behulp van gips, cast of een 3dscanner en 

kunt u ook al uw voorkeur uitspreken voor een bepaalde 

afwerking van uw prothese.

Stap 2: Pasafspraak

Tijdens deze afspraak gaat we uw prothese uittesten.  

Uw adviseur stelt de protheseonderdelen juist in en 

bekijkt of de prothese u goed ondersteunt.  

Soms krijgt u de ‘pasprothese’ voor een periode mee 

naar huis om in alle rust te ervaren hoe deze zit. Pas 

als iedereen helemaal tevreden is, wordt uw prothese 

definitief afgewerkt.

Vergeet niet uw verwijsbrief 
mee te nemen naar uw eerste 
afspraak. Deze hebben wij 
nodig om de vergoeding met uw 
zorgverzekeraar te regelen.
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Stap 3: Van bestelling tot levering

Gemiddeld twee weken na uw pasafspraak kunt u 

de prothese in ontvangst nemen. De adviseur laat 

u direct zien hoe u de prothese aan- en uittrekt en 

adviseert u over de verdere verzorging, onderhoud 

en aandachtsgebieden. Deze staan ook uitgebreid 

beschreven in de meegeleverde handleiding.

Stap 4: Nazorg en controle 

Als u de prothese in ontvangst hebt genomen maken 

wij direct een vervolgafspraak. Tijdens deze afspraak 

evalueren we de kwaliteit en het gebruikscomfort 

van uw prothese. Ook nemen we ruim de tijd voor 

uw vragen. Mocht u binnen deze tijd last hebben van 

uw prothese (pijn, rode plekken) of functioneert de 

prothese niet meer naar behoren, neemt u dan direct 

contact met ons op. 

Op livit.nl/prothesen kunt u het hele 

aanmeetproces in een paar minuten  

nog eens bekijken. 
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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 prothese bij uw zorgverzekeraar. 

Steeds meer verzekeraars geven prothesen in bruikleen 

via een leaseovereenkomst. Uw adviseur informeert u 

daarover graag en vertelt u meer over de voorwaarden.

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.

We doen dit vanuit meer dan 400 locaties in het land 

samen met zorgprofessionals van ziekenhuizen en 

instellingen. Naast prothesen kunt u bij ons terecht voor 

steunzolen, orthopedische schoenen, (sport)braces 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!


