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 MVO DOEL – THEMA PRODUCTIE EN PROCES:  
Livit levert orthopedische hulpmiddelen en diensten van hoge kwaliteit. Het 

perfectioneren van ons advies en onze producten gaat echter verder dan dat en we 

nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid voor de invloed die onze producten 

hebben op milieu en maatschappij. Wij investeren continu in digitalisering en het 

optimaliseren van onze (productie)processen en  verminderen zo wij het gebruik van 

grondstoffen en beperken wij ons afval. Nieuwe generatie (3D) steunzolen geeft 

duidelijke functionele voordelen en reduceert afval aanzienlijk en helpt ons in het 

behalen van onze MVO-doelen! 

 

Achtergrond 
Steunzolen hebben in de 

afgelopen jaren een flinke 

transformatie ondergaan. 

Decennia geleden gebruikte 

de schoenmaker staal dat hij 

opklopte om de 

vorm van het 

mediaal gewelf in 

de stalen plaat te 

krijgen. Later werd 

meer gekozen voor 

standaard 

productoplossingen 

en het uitfrezen van 

steunzolen uit EVA 

(Ethyleen Vinyl Acetaat), een 

kunststofsoort. Heden ten dage 

is er een nieuwe techniek die 

de markt verovert: 3D printen. 

Deze nieuwe generatie 

steunzolen sluit maximaal aan 

op de persoonlijke situatie van 

de patiënt. Digitale 

maatname en productie 

maken daarbij nog beter 

maatwerk mogelijk en het 

productieproces zorgt voor 

bijna 90% minder afval. 

 

Huidige 

oplossing 

Tegenwoordig 

wordt het 

overgrote deel 

van de 

steunzolen 

geproduceerd 

door middel van 

freesmachines die vooral bij 

podologen en 

podotherapeuten erg populair 

zijn. Daarbij worden steunzolen 

digitaal ontworpen en door de 

machine uit een kunststof blok 

gesneden. De hardheden van 

het blok en de hoogte van de 

elementen en ondersteuning 

bepaalt de mate waarin de 

voet wordt gecorrigeerd. 

 

Nieuwe generatie 

steunzolen 
Nu is er echter een nieuwe 

techniek die de markt 

verovert: 3D printen. Deze 

nieuwe generatie steunzool 

sluit maximaal aan op de 

persoonlijke situatie van de 

patiënt, de digitale maatname 

en productie maakt nog beter 

maatwerk mogelijk. 

voordelen van 3D geprinte 

Steunzolen 

De nieuwste generatie 

steunzolen wordt op basis van 

een dynamische 

voetdrukmeting 3D geprint. 3D 
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geprinte steunzolen bieden 

een perfecte pasvorm en 

ondersteuning. De 3D 

printtechniek maakt het 

mogelijk om 

gepersonaliseerde steunzolen 

te laten maken.  

 

Proces minder 

belastend voor milieu  
Bij het printen ontstaat er geen 

afvalproduct zoals bij het 

gangbare freesproces en dat 

maakt deze printtechniek zeer 

milieuvriendelijk en past dit in 

het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 

(MVO) waar Livit voor staat. 

De grondstof (nylon) dat 

gebruikt wordt voor het printen 

van steunzolen is Polyamide 12 

(PA 12). Dit materiaal is 

gecertificeerd voor klasse 1 

(huidcontact) t/m 6 

(implantaten). De zolen 

kunnen dus volledig veilig en 

langdurig op de huid worden 

gedragen. Waarborging van 

ISO-certificering en FDA-

goedkeuring zorgen ervoor 

dat de zolen altijd voldoen 

aan de hoogste 

kwaliteitseisen. 

 

Minder Restmateriaal 
De techniek die wordt gebruikt 

voor het 3D printen van 

steunzolen heet Selective Laser 

Sintering (SLS). Daarbij wordt 

poeder in een bak verwarmd 

en samengesmolten tot een 

3D object. Deze manier van 

produceren is zeer 

milieuvriendelijk omdat het 

materiaal dat niet wordt 

gesmolten weer kan worden 

gebruikt bij het printen van het 

volgende object. 

Bij het huidige 

productieproces, het frezen 

van steunzolen, wordt zeer 

inefficiënt gebruik gemaakt 

van het beschikbare materiaal 

en ontstaat er een zeer grote 

hoeveelheid restmateriaal van 

tot maar liefst 90%!!! Tot op 

heden is er nog geen 

toepassing gevonden waarbij 

dit materiaal in een andere 

toepassing (bv. Als isolatie) kan 

worden gebruikt en wordt dit 

materiaal dus volledig 

weggegooid. 

(bron: rapport over verwerking 

van restmateriaal ontstaan bij 

de productie van individuele 

steunzolen – TU Twente) 

 

Livit zet in op toepassing 

van de 3D steunzool  
De 3D geprinte steunzool is 

geschikt voor verschillende 

soorten toepassingen. Naast 

dat de steunzool 

ondersteuning en/of correctie 

geeft voor alledaags gebruik, 

kan de zool ook worden 

ingezet bij het uitoefenen van 

verschillende soorten sporten 

en werkzaamheden. Zo zijn er 

speciale zolen ontwikkelt die 

geschikt zijn voor hardlopen, 

voetbal, wielrennen en 

wintersporten. 

Ook voor veiligheidsschoeisel is 

een speciale steunzool 

ontwikkeld. De dunne vorm en 

het lichte gewicht van de zool 

zorgt daarbij voor een zeer 

goede pasvorm terwijl de zool 

ook voldoende stevigheid 

biedt.  

 

Landelijk dekkend 

netwerk  
In 2017 is Livit begonnen met 

het op kleine schaal leveren 

van 3D geprinte steunzolen in 

de regio Rotterdam. Sinds 

begin 2018 is er sprake van 

een landelijk netwerk van 

orthopedisch adviseurs die een 

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

1. Perfecte pasvorm en 

ondersteuning 

2. Langere levensduur en 

vormvastheid 

3. Huidvriendelijk: 

gecertificeerd materiaal 

voor huidcontact (PA12) 

4. Duurzaam: biologisch 

afbreekbaar en 

milieubewust 

geproduceerd 

5. Licht van gewicht 

 

Voorbeeld van het profiel 

van het materiaal 

. 

Voorbeeld van een 3D 

geprinte zool 
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dynamische drukmeting doen 

en 3D geprinte steunzolen 

aanmeten. Deze adviseurs zijn 

verspreid over meer dan 40 

locaties in Nederland. 

Om de lancering van dit 

nieuwe product tot een succes 

te maken is het informeren van 

onze klanten essentieel om de 

voordelen in zowel 

functionaliteit als verminderde 

impact op het milieu kenbaar 

te maken. 

 

Meer informatie  
Voor meer informatie over  de 

MVO binnen Livit kunt u 

contact opnemen met een 

van onze onderwerp experts 

Karin Maclaine Pont 

kpont@livit.nl of Edwin van 

Tankeren etankeren@livit.nl 

 

Bronvermedlingen: 

• Nederlandse norm 

NEN-ISO 26000 (en) 

Guidance on social 

responsibility (ISO 

26000:2010,IDT) 

• Verwerking van 

restmateriaal 

ontstaan bij de 

productie van 

individuele 

steunzolen’’ 

Bacheloropdracht 

Industrieel Ontwerpen 

Universiteit Twente 

Opdrachtgever: PLT , 

01-02-2015 
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