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DYNAMICS STERLING: DE NIEUWE ZILVERORTHESELIJN VAN LIVIT 
Livit Dynamics Sterling is een dynamische zilverortheselijn voor vinger, pols en/of hand 

die de gebruiker alle vrijheid en comfort geeft en draagt als een sieraad. Een 

dynamische zilverorthese wordt geheel op maat gemaakt van 925 zilver, een 

hypoallergeen materiaal. Bovendien maakt de open structuur van de orthese dat 

deze zeer prettig draagt.  

 

Indicaties 
Zilverorthesen geven sturing 

aan bewegingen, heffen 

beperkingen zo goed mogelijk 

op of geven functionaliteit juist 

terug. Dit type orthese kan zeer 

goed ondersteunen bij 

pols/handaandoeningen ten 

gevolgen van artrose, reuma, 

Ehler Danlos en 

hypermobiliteit. 

Maar ook bij letsels 

ten gevolge van 

een trauma.  

De orthesen 

helpen om 

pijnklachten en/of 

verdere schade 

aan de gewrichten 

te beperken. 

Bovendien dragen 

zij bij aan het terugwinnen van 

beweging en functionaliteit. 

 

Comfortabel en 

persoonlijk 
Een voordeel van zilver ten 

opzichte van andere 

materialen is dat het zeer 

comfortabel draagt en 

duurzaam is. Dit komt omdat 

de zilveren orthese 

hypoallergeen en 

antibacterieel is 

en de huid niet 

afsluit, zo wordt 

overmatig 

zweten met 

mogelijk 

vervelende 

geurtjes of 

huidirritatie 

voorkomen. 

Bijkomend 

voordeel is dat 

zilver waterbestendig is en 

daardoor gemakkelijk is in 

onderhoud. De open structuur 

van de orthese zorgt er 

bovendien voor dat deze zo 

min mogelijk ‘in de weg’ zit en 
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Zilverorthesen worden geheel in eigen 

beheer gemaakt, door hoog 

gekwalificeerde vakmensen. 

DE OPEN STRUCTUUR 

ZORGT ERVOOR DAT DE 

ORTHESE ZO MIN 

MOGELIJK ‘IN DE WEG’ 

ZIT EN DE DRAGER NA 

VERLOOP VAN TIJD 

DEZE AMPER NOG 

MERKT DEZE TE 

DRAGEN 
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de drager na een wenperiode 

amper nog merkt deze te  

dragen, vergelijkbaar met het 

dragen van een sieraad. 

Temeer omdat de orthese 

volledig op maat gemaakt is 

en geen sluiting of scharnieren 

heeft. 

In 

tegenstelling 

tot een 

orthesen van 

bijvoorbeeld 

leer of 

siliconen 

draagt een zilveren orthese 

ook qua uiterlijk als een sieraad 

en zou hierdoor kunnen 

bijdragen aan de persoonlijke 

stijl van de drager. In de 

afwerking kunnen persoonlijke 

voorkeuren worden 

doorgevoerd. Zo kan de 

drager kiezen in glanzend of 

mat zilver. 

 

Assortiment 
Livit heeft een assortiment 

ontwikkeld met een geheel 

unieke vorm. Het ontwerp van 

de handbogen is typerend 

voor het Livit signatuur en de 

randen het zilver zijn van 

binnenuit afgerond. Hierdoor 

kan de drager zijn hand zo vrij 

mogelijk bewegen, zonder dat 

er drukranden of irritatie van 

de huid ontstaat. 

Alle ontwerpen hebben 

vloeiende lijnen, hierdoor 

ontstaat dynamiek en komt de 

functie optimaal tot zijn recht. 

De duim- en polsorthesen 

worden optimaal afgestemd 

op de behoefte van de 

klant, (denk aan de 

pengreep, pincetgreep of 

sleutelgreep). De 

verschillende typen orthesen 

bieden hierdoor een 

maximale en 

comfortabele 

bewegingsvrijheid, 

wat een groot 

voordeel is ten 

opzichte van het 

assortiment 

zilverorthesen dat tot 

nu toe op de markt was.  

Met deze nieuwe zilverlijn 

verwacht Livit haar klanten 

dan ook nog beter van 

dienst te zijn en nog betere 

resultaten te bereiken. 

 

Kwaliteit 
Zilverorthesen worden door 

hoog gekwalificeerde 

vakmensen in eigen atelier 

gemaakt. Op de 

zilverafdeling werken onze 

zilversmeden en mensen met 

een medisch/technische 

achtergrond nauw met 

elkaar samen. Hierdoor 

wordt de kwaliteit van de 

orthesen gewaarborgd. 

Livit streeft naar 100% 

klanttevredenheid en 

controleert streng op functie, 

afwerking en uitstraling van 

haar producten. 

 

Positieve ervaringen 
Om onze dienstverlening 

continu te verbeteren willen 

ZILVERORTHESEN 

WORDEN DOOR HOOG 

GEKWALIFICEERDE 

VAKMENSEN IN EIGEN 

ATELIER GEMAAKT 

VAN 925 ZILVER 

 

KLAN T ERVARING: 

‘MIJN HANDEN 

WORDEN WEER 

GEWAARDEERD’  

 

Ik ben 57 en heb sinds dertig 

jaar fibromyalgie (niet-

gewrichtsgebonden 

spieraandoeningen, red.) 

poly-artrose en hypermobiliteit 

(toenemende elasticiteit in 

gewrichtsbanden en kapsel, 

red.).  

 

Hierdoor ervaar ik veel pijn in 

mijn spieren en gewrichten, 

vooral in m’n handen. En heb 

ik problemen met het 

gelijktijdig gebruiken van m’n 

duim en wijsvinger. Zo kan ik 

bijna geen dingen 

vastpakken. 

 

Toen er vergroeiingen 

ontstonden, onderging ik drie 

handoperaties die een deel 

van de klachten verhielpen. 

De zilveren ringen die ik nu 

draag hebben mijn leven 

veranderd. Toen ik ze voor het 

eerst droeg was ik echt 

ontroerd.  

 

De zillverorthesen verlichten 

de ergste klachten, waardoor 

ik makkelijker iets opschrijf of 

een lepel vasthoud. Jarenlang 

vroeg ik me af of ik nog wel 

geholpen kon worden en nu 

geven de ringen me het 

gevoel dat m’n handen weer 

gewaardeerd worden. 
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we graag weten wat onze 

klanten van onze 

dienstverlening en producten 

vinden. Dit doen wij door 

klanten te vragen naar de 

ervaren effectiviteit van het 

geleverde hulpmiddel. De 

nieuwe collectie wordt door 

onze klanten ervaren als 

cosmetisch beter (mooier) en 

gewaardeerd met 

een algemene 

waardering van 

een 8.6, waarbij 

ruim 1/3de de 

collectie 

waardeert met 

een cijfer 10.  

Ook is het 

gebruiksgemak 

door de 

verbeterde modellen 

gestegen van een 7.7 naar 

een 7.9.  

Het draagcomfort is op het 

niveau van de vorige collectie.  

Ook hebben wij onze 

klanten gevraagd of zij de 

nieuwe collectie zouden 

aanbevelen. Meer dan de 

helft van de klanten scoort 

deze vraag met een 9 of een 

10.  

 

Aanmeetproces  
Zilverorthesen worden 

voorgeschreven door een 

medisch specialist, veelal  een 

reumatoloog, revalidatiearts of 

plastisch chirurg.  

Met behulp van een ringenset 

en meetlint worden de maten 

van het polshandgebied 

nauwkeurig in kaart gebracht. 

De orthese wordt vervolgens 

op ons zilveratelier in 

Dordrecht door onze 

gediplomeerde zilversmeden 

geheel op maat gemaakt en 

afgesteld. Een zilverorthese 

wordt doorgaans overdag 

gedragen en heeft een 

levensduur van minimaal 

twee jaar. Het 

is wel 

belangrijk de 

orthese elk 

halfjaar door 

Livit te laten 

controleren 

en eventueel 

bij te laten 

stellen. Zo 

wordt de 

optimale ondersteuning van 

de orthese gegarandeerd. 

Zilverorthesen worden, bij een 

juiste indicatie, volledig 

vergoed door de 

zorgverzekeraars. 

  

Artrose op nummer 

negen in top tien 

ziektelast in Nederland 
In de top tien van ziekten met 

de grootste ziektelast in de 

Nederlandse bevolking neemt 

artrose de negende plaats in. 

Bij vrouwen staat artrose zelfs 

op de achtste plaats. 

Ziektelast is uitgedrukt in 

DALY’s (Disability Adjusted Life 

Years). De DALY is een 

samengestelde maat voor 

gezondheidsverlies en is 

opgebouwd in de jaren 

NIEUWE COLLECTIE 

ENTHOUSIAST 

ONTVANGEN 

 

Voor de nieuwe collectie 

Dynamic Sterling zilver 

orthesen zijn ruim 200 

gebruikers naar hun ervaring 

gevraagd en vragen gesteld 

die betrekking hebben op 

gebruiksgemak, cosmetiek en 

draagcomfort. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Onderzoek naar klantervaring 

uitgevoerd door onderzoeksbureau 

Expoints  

DE VERSCHILLENDE 

TYPEN ORTHESEN SLUITEN 

NAADLOOS AAN BIJ DE 

DIVERSE INDICATIES EN 

BIEDEN DE DRAGER EEN 

MAXIMALE EN 

COMFORTABELE 

BEWEGINGSVRIJHEID 
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verloren door vroegtijdige 

sterfte en de jaren geleefd met 

ziekte. Nagenoeg alle door 

artrose veroorzaakte ziektelast 

wordt gevormd door de jaren 

geleefd met de ziekte. 

Optimale 

ondersteuning is in 

die periode dan 

ook meer dan 

gewenst. 

Er bestaat voor 

artrose geen 

behandeling die 

tot volledige 

genezing leidt. 

Bestrijding van de 

symptomen gebeurt door 

interventies gericht op 

‘zelfmanagement’, het 

verstrekken van adviezen over 

het vermijden van overmatige 

gewrichtsbelasting, het geven 

van pijnstillers, het geven van 

injecties met corticosteroïden 

in het gewricht en fysio- of 

oefentherapie.  

Een zilverorthese kan een 

zeer geschikte voorziening zijn 

om gewrichten te 

ondersteunen, wat voor 

pijnverlichting en meer 

bewegingsvrijheid kan zorgen. 

Met het dragen 

van de 

zilverorthese 

wordt de 

bewegingsuitslag 

beperkt, 

waardoor het 

gewricht niet in 

zijn uiterste stand 

komt.  

 

Meer informatie  
Voor meer informatie over  de 

Livit Dynamics Sterling lijn kunt 

u contact opnemen met een 

van onze onderwerp experts 

Maartje Wijkmans, Kees 

Steinbach of Wouter 

Akkerman, Operationeel 

Manager P&O via 

wakkerman@livit.nl.   

 

Gerrit Geerts (Product Manager), Wouter Akkerman (Operationeel Manager P&O), Maartje Wijkmans (CPO), 

Kees Steinbach (CPO) 

Livit Orthopedie 

 

 

 

ORTHESEN VAN EEN 

ZO ZUIVER 

MOGELIJKE 

SAMENSTELLING 

 

925 Zilver bestaat voor 92,5% 

uit zilver en is daarmee van 

de hoogste kwaliteit.  

 

De overige 7,5% is van een 

lagere legering, meestal 

koper of een gelijkwaardig 

koper substituut.  

 

Vanwege de verhardende 

werking die het koper 

toevoegt aan het zuiver 

zilver kunnen de orthesen 

zeer zorgvuldig op maat 

gemaakt worden gemaakt 

met de garantie dat alle 

bochten en ingewikkelde 

krommingen stevig op hun 

plaats blijven en het 

materiaal beter bestand is 

tegen krassen en andere 

vormen van beschadiging.  

 

Alle zilveren orthesen van 

Livit zijn voorzien van een 925 

zilverstempel. 

 

Bronvermelding: 

www.volksgezondheidenzorg.info 

DE RINGEN 

VERLICHTEN DE 

ERGSTE KLACHTEN 

WAARDOOR IK WEER 

MAKKELIJKER IETS 

OPSCHRIJF OF EEN 

LEPEL KAN 

VASTHOUDEN. 

mailto:wakkerman@livit.nl

