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De zomer is doorgaans een rustigere periode waarin veel mensen van een 
lekkere vakantie genieten. Tuurlijk gaan wij ook op vakantie, maar net als 
bij u blijven patiënten en klanten komen en zitten we nooit stil, ook niet 
qua innovatie. In deze uitgave het verhaal van een nauwe samenwerking 
met een arts in Blixembosch, een inkijkje in de tevredenheid over onze 
klantenservice, twee productlanceringen én een zomerse productinnovatie. 
Dus neem een lekker kopje koffie of steek deze uitgave bij uw 
vakantieleesvoer en laat u even inspireren. 

Wij wensen u een fijne zomerperiode toe! 

 RELATIE IN BEELD:

 ÉÉN PLUS ÉÉN IS DRIE!

‘We doen veel meer dan werken volgens het boekje’ 

Sinds 2015 houden Karin en Rob wekelijks een gezamenlijk 

spreekuur. Ook maken ze deel uit van een multidisciplinair 

team, dat naast een revalidatiearts en orthopedisch 

adviseur bestaat uit een wondspecialist, fysiotherapeut 

en ergotherapeut. Door intensief samen te werken, zijn de 

lijnen kort en staat de patiënt centraal.

Hoe bevalt de samenwerking? 

Rob Molenaers: ‘Een amputatie is ingrijpend, evenals het 

revalidatieproces. Mensen moeten leren omgaan met een 

prothese. Dat kost tijd. Karin en ik zetten allebei onze 

specifieke kennis in voor een revaliderende patiënt. Karin 

heeft een medische invalshoek, ik benader eventuele 

problemen van prothese en stomp vanuit mijn eigen 

expertise. Daarin vullen we elkaar zo naadloos aan, dat we 

vaak aan een woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen. 

Daarbij zijn Karin en ik allebei zeer mensgericht, dus de 

patiënten ervaren hierdoor een hele fijne revalidatieperiode 

en staan vaak weer snel en zelfverzekerd op “eigen” benen.

Daarnaast houden we elkaar scherp, wisselen veel kennis 

uit en bedenken samen oplossingen. Zo is er dankzij 

innoverende technieken en materialen, technisch veel 

Naast ‘betrokken’, ‘gedreven’ en ‘trots’ is ‘samen’ een belangrijke kernwaarde van Livit. Samenwerken doen wij de hele 

dag, met onze klanten, collega’s én met onze verwijzers. En dat gaat vaak verder dan structureel overleg. Regelmatig 

ontwikkelen we samen met artsen en specialisten producten en werken we aan oplossingen die niet direct voor 

de hand liggen, maar uiterst effectief blijken. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat we vaak onderdeel zijn van het 

multidisciplinair team rondom de patiënt, waardoor de artsen, specialisten en orthopedisch adviseur elkaar maximaal 

kunnen ondersteunen. En dat resulteert in de beste behandeling en oplossing voor de patiënt. Een mooi voorbeeld van 

deze nauwe samenwerking is die orthopedisch adviseur Rob Molenaers en revalidatiearts drs. Karin Maas op locatie 

Blixembosch van Libra Revalidatie & Audiologie.



Klanttevredenheid is voor elke organisatie een belangrijke graatmeter. Bij Livit hebben wij hier het afgelopen jaar hard 

aan gewerkt. Om er goed inzicht in te krijgen én om op basis van de uitkomsten acties en veranderingen door te voeren 

om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. En dat heeft geloond! Uit ons klanttevredenheidsonderzoek 

kwamen onze communicatie, vriendelijkheid en deskundigheid als sterke punten naar voren. Deze keer lichten we onze 

klantenservice uit, een van de belangrijkste graadmeters voor onze klanttevredenheid.

VERDIEPING: KLANTENSERVICE ‘ON THE MOVE’ 

Een 8.1* voor onze klantenservice

Onze klantenservice kreeg in 2017 van onze klanten een 8,1! Wij meten het contact met alle medewerkers maar ook specifiek 

het contact met onze klantenservice. De klantenservice bestaat uit een centraal team met oud-vestigingsmedewerkers, 

ervaren callcenter agents én onze receptionisten op de locaties. Zij staan dagelijks klanten te woord met vragen over hun 

product of therapie, het maken van een afspraak of het afhandelen van een klacht. 

Informatie en bereikbaarheid 

Op het rapportcijfer 8,1 zijn wij al bijzonder trots, maar het kan altijd beter. Klanten vinden de informatievoorziening over 

Livit en onze bereikbaarheid belangrijke punten. Daarom investeren wij dit jaar in een aantal verbeteringen:

  Informatievoorziening. Onze website is eind vorig jaar volledig vernieuwd en biedt op een toegankelijke manier veel 

uitgebreidere informatie over onze producten en service. Dit jaar breiden wij onze dit nog verder uit om klanten nóg beter 

te informeren over hulpmiddelen, vergoedingen, ervaringen en oplossingen. Niet alleen in tekst, maar ook met praktische 

filmpjes. Daarbij vernieuwen wij al onze (product)folders en handleidingen en delen we veel praktische tips en inspiratie 

op social media.

  Bereikbaarheid. In Noord en Oost Nederland hebben wij een pilot gedraaid om klanten direct telefonisch contact met 

de locaties te laten hebben. Dit was een groot succes en daarom breiden wij deze pilots uit naar nog twee regio’s: 

Dordrecht/Breda en het oostelijk deel van Noord-Brabant krijgen binnenkort weer een lokale klantenservice waar klanten 

rechtstreeks naar kunnen bellen.

* Gemeten over het afgelopen half jaar, 1.217 respondenten

Vooraankondiging: verwijzerstevredenheid

Daarnaast willen wij onze dienstverlening voor en samenwerking met u ook continu verbeteren. Daarom zullen wij u na de 

zomer benaderen voor het verwijzerstevredenheidsonderzoek. Wij bedanken u op voorhand voor uw medewerking hieraan.

verbeterd de laatste jaren in ons vak. Denk aan de 

ontwikkeling van de klikprothese of de computergestuurde 

knie die in opkomst is. Door samen na te denken over 

toepassingen hiervan bij onze patiënten, zijn we echt één 

plus één is drie. En de patiënt de lachende vierde!’ 

Karin Maas: ‘We nemen elkaar serieus vanuit ieders eigen 

werkterrein en expertise. Door goed naar elkaar te luisteren 

kun je veel voor elkaar betekenen en besef je dat je alleen 

echt minder ver komt dan samen. Iedere patiënt is uniek 

en iedereen stuit op andere problemen met protheses. 

We denken verder dan alleen het technische aspect. Ook 

psychosociale aspecten spelen bij de revalidatie een rol.’

Hoe zien jullie de toekomst  
op jullie vakgebied?

Karin Maas: ‘Door op meerdere locaties een multidisciplinair 

team in te zetten, verbetert de kwaliteit van de zorg. Daar 

ben en blijf ik groot voorstander van.’

Rob Molenaers: ‘Bij Livit leveren we maatwerk. In de 

toekomst zijn er nog veel innovaties te verwachten, 

waardoor prothesen niet alleen minder belastend zijn, 

maar ook veel geavanceerder. Dat zijn fascinerende 

ontwikkelingen.’

DRS. MAAS
REVALIDATIEARTS



AMBULO®

Sinds kort is de eerste damescollectie van orthopedische maatschoenen 

exclusief bij Livit verkrijgbaar: Ambulo®. Deze schoenenlijn is ontworpen 

vanuit de overtuiging dat orthopedische maatschoenen en mode wel degelijk 

hand-in-hand kunnen gaan. De lijn is geschikt voor de meest voorkomende 

voetproblemen en is gebaseerd op de hedendaagse schoenmode. Daarnaast 

is het proces van aanmeten tot afleveren superkort; binnen 4 weken en met 

slechts 2 afspraken zijn de op maat gemaakte schoenen klaar!

De ontwikkeling van de herencollectie start na de zomer. Meer informatie 

over Ambulo: livit.nl/ambulo

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

  18 & 26 september - Geaccrediteerde cursussen compressietherapie. Deze cursus is 4 punten voor 

praktijkondersteuners en 2 punten voor huisartsassistenten, verpleegkundigen en verzorgenden. Op 26 september in 

het Libra Revalidatie Centrum, locatie Blixembosch in Eindhoven. Op 18 september in het Libra revalidatie centrum, 

locatie Leijpark in Tilburg. Aanmelden via event@livit.nl Meer informatie: livitevents.nl

   9 & 10 november - Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM) 2017, MECC te Maastricht. 

Het thema voor dit congres is ‘Moving ahead towards participation’ en wij zien u graag op de infomarkt.  

Meer informatie: https://rehabilitationmedicinecongress.nl

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

PACE-PRO®

Deze zomer gingen onze orthopedisch adviseurs op pad om cardiologen, hartrevalidatie 

verpleegkundigen, pacemaker technici en andere geïnteresseerden te informeren over 

de Pace-Pro®. Dit unieke maatwerk beschermingsproduct zorgt ervoor dat mensen 

met een pacemaker of (s-)icd weer (angst)vrij kunnen bewegen. Want ondanks dat het 

voor hartpatiënten juist zo belangrijk is om hun (hart)conditie op peil houden, zijn zij 

vaak angstig voor contact op de geïmplanteerde plek. Omdat vrij sporten, bewegen en 

werken een wens van bijna iedereen is, is de Pace-Pro ontwikkeld om het implantaat 

tegen botsen te beschermen en weer vrij te kunnen leven, sporten en genieten.

  Doordat de kap exact op maat van het lichaam wordt gevormd, worden comfort, 

bewegingsvrijheid en veiligheid gegarandeerd tijdens risicovolle activiteiten, 

ongeacht het type implantaat, de locatie ervan of de lichaamsbouw van de drager. 

  De Pace-Pro draagt zo bij aan de hartrevalidatie en soms ook de arbeidsherintegratie 

van pacemaker/icd-dragers.

Meer informatie over de Pace-Pro: livit.nl/pace-pro 

PRODUCT INTRODUCTIES



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 afdeling fysiotherapie van revalidatiecentrum Leijpark 

in Tilburg benaderde ons met de vraag of wij een 

zwemprothese konden ontwikkelen om in therapiesituaties 

te gebruiken. Door het zwemmen met een flipper bevestigd 

aan de stomp, kan enerzijds spierkracht getraind worden 

en kan anderzijds contractuurvorming in heup- en/of 

kniegewricht worden tegen gegaan.

Deze universele zwemprothese is qua ontwerp gebaseerd is 

op de Neptune Swimming Aid; een op internet circulerende 

conceptuele design zwemprothese die niet echt verkrijgbaar 

is. Of eigenlijk ‘was’. De zwemprothese kan gebruikt worden 

voor zowel onderbeen- als bovenbeenamputaties en is 

geschikt voor een grote range verschillende stompmaten. 

De zwemprothese wordt door middel van een locking liner 

aan de stomp bevestigd. Bewegingsagogen Peter Verhoeven 

en Kim Banga van revalidatiecentrum Leijpark zetten deze 

prothese al enige tijd met veel succes in tijdens hun therapie: 

‘Dit is een hulpmiddel voor geamputeerde zwemmers waar 

we al heel lang op wachtten.’

Unieke eigenschappen en kenmerken van de zwemprothese:

 Universele pasvorm

 Lichtgewicht constructie

  Waterbestendige materialen

 Bevestiging middels een locking liner

Meer weten over de mogelijkheden van de Livit zwempro-

these? Stuur een mailbericht naar informatie@livit.nl

PRODUCT SPOTLIGHT :
UNIVERSELE ZWEMPROTHESE 
Zo wordt zwemmen met een prothese wel heel erg prettig!


