
Livit nieuwsbrief
voor verwijzers

In oktober 2017 heeft een grote groep Revalidatieartsen, Orthopeden en Huisartsen hun mening gegeven over de 

samenwerkingen en kwaliteit van dienstverlening van Livit. Wij zijn dankbaar voor de feedback die ons de mogelijkheid 

geeft onze service en dienstverlening verder te verbeteren. Graag delen wij in deze uitgave met u de meest opmerkelijke 

uitkomsten en de ontwikkelingen binnen Livit die voor u en onze samenwerking relevant zijn.

VERWIJZERSTEVREDENHEID

DE UITKOMSTEN: WAT NEMEN WE MEE EN WAT LATEN WE ACHTER?

Wat wij zeker meenemen naar 2018 en nog verder uitbouwen zijn de aspecten betrokkenheid, deskundigheid en 

klantvriendelijkheid, die allemaal met bijna 20% stegen ten opzichte van de uitkomsten van 2015. Een prachtig compliment 

voor onze orthopedisch adviseurs en collega’s van productie! Voor ons als organisatie tevens een bevestiging dat de nieuw 

ingeslagen weg zijn vruchten afwerpt. 

Ook de tevredenheid onder uw patiënten/onze klanten is duidelijk toegenomen ten opzichte van 2015. Onze Net Promoter 

Score fanclub - mensen die Livit een 9 of een 10 geven ten opzichten van zij die ons een 6 of lager geven - is in 2017 

verdubbeld. Dit is berekend op basis van ruim 20.000 feedbackformulieren van klanten. Ook is het aantal klachten 

gehalveerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Voor 2018 staan diverse acties op het programma om uw tevredenheid en die 

van onze klanten nog verder te verbeteren. 

De aandachtpunten die u ons meegeeft voor het nieuwe jaar zijn innovatie en de communicatie daarover, de levertijd en 

het actief, snel en flexibel aanbieden van (nieuwe) oplossingen.
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De samenwerking met uw contactpersonen van Livit 
door u beoordeeld:

TEVREDENHEID MET 20% GESTEGEN

op basis van een 5 puntsschaal



LIVIT DEVELOPMENT BOARD

Binnen de Livit Development Board ontwikkelen we samen met een groep artsen en specialisten  

in Nederland (momenteel 20) nieuwe producten en processen. Dit doen wij vanuit drie focusgebieden: 

 Digitaal aanmeten

 3D printen

 Nanotechnologie

Wilt u ook zitting nemen in de Livit Development Board? Dan kunt u zich aanmelden voor de productgroep waaraan u zich 

wilt verbinden. Wij nodigen u twee keer per jaar uit voor een rondetafelsessie om de specifieke ontwikkeling met elkaar te 

bespreken en u ontvangt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief of product-prototype. 

Wij vragen van u om actief mee te denken in mogelijke oplossingen voor problemen die u in praktijk tegenkomt. En om 

samen met uw Livit adviseur en in goed overleg met uw patiënt een eventueel prototype te testen.

Wilt u meer weten? Uw Livit adviseur of regiomanager informeert u graag.

SNEAKPREVIEW
In 2018 staat een aantal mooie nieuwe innovaties en ontwikkelingen op het programma.  

Wij geven u met trots vast een sneak preview.

AMBULO®

Unieke Livit maatschoenenlijn met vanaf voorjaar 2018 ook een herenlijn. 

 Geschikt voor de meest voorkomende voetklachten

 Snel leverbaar

 Nieuwe damescollecie vanaf heden beschikbaar

INNOVATIE
Innoveren is mensenwerk. Onze mensen moeten daarom - naast de juiste kennis en kunde hebben - creatief kunnen 

denken en fouten durven maken. Een deel daarvan zit in ons DNA, de waarden van waaruit wij ons binnen Livit 

dagelijks inzetten voor onze klanten. Een ander deel faciliteren en stimuleren wij als organisatie. En dat doen wij 

actief. Zo hebben we in 2017 meer dan 21.000 uur aan opleiding en projecten besteed en lopen er momenteel 50 

opleidingstrajecten in samenwerking met onze kwaliteitsleveranciers. Daarnaast kunnen onze adviseurs 10% van 

hun tijd besteden aan en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe oplossingen. Soms vallen resultaten tegen, soms 

overtreffen ze onze verwachting. Maar altijd leren we ervan, als individuen, maar ook als organisatie. Een mooi groei- 

en innovatieproces, waar we ook in 2018 weer vol in zullen investeren.

Maar innoveren doen we ook samen met u, als verwijzer. Wij zitten samen in de zorgketen rondom uw patiënt en binnen 

dat verband kunnen we met elkaar tot de beste antwoorden en oplossingen komen. Wij geloven in het bundelen van 

kennis, inzichten en ervaring als weg naar innovatie in de orthopedische hulpmiddelenzorg. Vanuit die overtuiging hebben 

wij afgelopen jaren twee platforms/samenwerkingsverbanden in het leven geroepen: Stichting Vrij bewegen (2016) en de 

Livit Development Board (2017).



BETROUWBAAR EN SNEL? DAT KAN BETER!

Komt uw patiënt in aanmerking voor een orthopedisch hulpmiddel, dan heeft deze vaak al een heel traject 

achter de rug. Hij of zij wil dan zo snel mogelijk de juiste ondersteuning, om direct weer vrijer te bewegen 

of te kunnen starten met revalideren. En dan blijkt er vaak nog een flink proces te volgen, met vaak een 

aantal obstakels. Specialist, patiënt en wijzelf lopen daar met enige regelmaat tegenaan. Leversnelheid en 

-betrouwbaarheid zijn voor ons dan ook, naast kwaliteit, belangrijke speerpunten in 2018. 

Sinds begin vorig jaar hebben wij een intern procesverbeteringstraject ingezet, waarbij we telkens groepen 

collega’s trainen en opleiden volgens de principes van Lean (het structureel verbeteren van de patiëntwaarden). 

Inmiddels zijn veel collega’s binnen alle geledingen van onze organisatie getraind en hebben we diverse nieuwe 

inzichten omgezet in acties en procesverbeteringen, waarvan de resultaten duidelijk zichtbaar en merkbaar 

zijn. Met name de leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en de cosmetiek van onze orthopedische schoenen zijn sterk 

verbeterd in 2017. Daarnaast is het serviceniveau van onze klantenservice gestegen naar gemiddeld 85% en 

daarmee behoren wij wereldwijd tot de top van de callcenters in de zorg. Bovendien gaven onze klanten ons in 

2017 gemiddeld een 8,1 waar wij bijzonder trots op zijn.

We zijn echter realistisch over de noodzaak om meer stappen te zetten, dus voor 2018 zetten wij ons traject 

voort met een focus op het verkorten van onze levertijden, zonder in te boeten op kwaliteit.

DYNAMISCHE VOETDRUKMETING 
 Zeer nauwkeurige registratie van looppatroon en piekdruk onder de voet

 Mogelijkheid om steunzool 3D te printen

 100% reproduceerbaar

PARTNER VAN MVO NEDERLAND 
Vanuit onze visie en manier van werken onderschrijven wij de uitgangspunten van het MVO 
Nederland Manifest ‘be the change’ en hanteren we ISO 26000 om ons MVO programma te 
vormen en de voortgang te monitoren. Dit doen we vanuit drie pijlers:

 Inkoop en Samenwerking

 Productie en Proces

 Mens en Maatschappij

Op www.livit.nl/mvo leest u meer over ons MVO beleid.

PRÉ-SKIN 
De eerste antibacteriële ortheselijn. 

  Unieke siliconen samenstelling met bacteriedodende moleculen

  Na 1 jaar en herhaaldelijke herbesmettingen nog steeds 99.9% bacteriedodend

  Geurloos, hygiënisch en vriendelijk voor de huid



Wij vertrouwen erop ook in 2018 weer zeer prettig met u te mogen samenwerken en onze krachten te bundelen ten behoeve 

van de bewegingsvrijheid van uw patiënten. Uw Livit regiomanager gaat graag met u in gesprek over het nog verder 

verbeteren en verdiepen van onze samenwerking en houdt u graag op de hoogte van de voor u relevante (product)innovaties.

OP NAAR EEN FIJNE SAMENWERKING IN 2018!

 
Dit jaar vindt u Livit weer op diverse bijeenkomsten, congressen en evenementen, waaronder:

  25 & 26 januari - NOV Jaarcongres, Brabanthallen Den Bosch

  26 januari - Jaarcongres GRZ, Media Plaza Utrecht

 10 maart - Pols/hand Congres, Livit locatie Dordrecht

  13 & 18 maart - Nationale week van Zorg en Welzijn, 
diverse ziekenhuizen en zorginstellingen

Daarnaast geven wij ook weer een aantal geaccrediteerde cursussen compressietherapie in het land. 

Deze cursussen zijn gratis en worden met maximaal 4 accreditatiepunten gewaardeerd. 

U kunt zich aanmelden via www.livit.nl/events 

Neem voor meer informatie over events en cursussen contact op met uw Livit regiomanager:

Noordoost Joop Pronk 06 - 142 776 44

Noordwest Janske Hardenberg 06 - 117 141 87

Noordwest DOT Judith Witte 06 – 524 124 22 
en Amsterdam

Rijnmond Jenneke Litjens 06 - 537 834 47

Midden-Brabant Wouter de Vos 06 - 142 774 94

Zuidwest Wouter de Vos 06 - 142 774 94

Zuid Dirk de Visser 06 - 537 682 72

 24 april - Roermond 

  8 mei - Zwolle 

  29 mei - Utrecht 

  11 september - Hellevoetsluis 

  18 september - Groningen 

  25 september - Hoensbroek

DANK VOOR UW SUPPORT,  
OOK NAMENS HET LILIANE FONDS
Livit is maatschappelijk partner van het Liliane Fonds. Vanuit onze gezamenlijke passie 

voor mobiliteit, willen wij kansarme kinderen in de wereld helpen weer mee te doen 

aan het leven. Dat doen we door onze kennis en expertise in te zetten voor concrete 

projecten, maar ook met financiële steun aan kinderen. Velen van u hebben aangegeven 

onze samenwerking te steunen. Deze steunbetuigingen hebben wij verzilverd in 

concrete hulp voor 5 kinderen met een beperking in de armste delen van Afrika.

Eén daarvan is Ainembabazi Meron (5 jaar) uit Togo. Zijn rechterbeen is scheefgegroeid. Dat 

belemmert hem om goed te lopen. Met gipsbehandelingen probeert de fysiotherapeut zijn 

been te corrigeren. Dat heeft echter tijd nodig. Mede door uw support kan de behandeling 

van Ainembabazi in 2018 worden voortgezet en is hij aan het eind van het jaar misschien 

zelfs helemaal genezen. Op livit.nl/lilianefonds leest u meer over onze samenwerking.

  22 & 23 maart - VRA Revalidatie bij beenamputatie, 
Groningen 

  23 maart - Kinderorthopedie, Cinemec Utrecht

  7 april - Huisartsbeurs, Jaarbeurs Utrecht

EVENEMENTEN AGENDA 2018

Volg ons ook op LinkedIn


