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Livit nieuwsbrief over innovatie 

EDITIE 2, 2018

LIVIT INNOVATIES EN PROJECTEN 
Aan de hand van een ser ie whit epapers (online 
publicat ie) nem en w ij  u graag m ee in de 
ont w ikkelingen binnen zowel de or t hopedische 
hulpm iddelenbranche als onze organisat ie. 
In deze editie leest u een inleiding over de ontwikkelingen op het 
gebied van 3D printing, het nieuwste hulpmiddel bij DHS: de Livit 
HeadExtender, onze nieuwe zilverortheselijn Dynamics Sterling en de 
Pré- Skin: een antibacteriële siliconen polshand orthese. De volledige 
publicaties zijn te downloaden op livit.nl/innovatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Jan Willem van der Windt, Algemeen Directeur

DIGITALISERING, 3D PRINTING EN VR WORDEN GEMEENGOED 
IN  REVALIDATIETECHNIEK
Er zijn visionairs zoals Jan Rotmans, hoogleraar t ransit iekunde en duurzaamheid, die stellen dat  we niet  in 
een t i jdperk van verandering zit ten, maar in een verandering van t i jdperk. De samenleving zal steeds meer 
decentraal worden aangestuurd en hulpbronnen komen meer en meer in handen van gemeenschappen en 
netwerken. Door het  internet  is alle kennis ter wereld laagdrempelig beschikbaar en kunnen vanaf een 
zolderkamert je de meest innovat ieve act ies worden gepleegd.

Ook in de revalidatietechniek zullen de komende jaren 
aardverschuivingen gaan optreden, waarbij 
digitalisering, het gebruik van 3D printing en Virtual 
Reality gemeengoed zullen gaan worden. 

 Digitaal aanmeten 

De digitalisering gaat in een rap tempo voort en nieuwe 
technologieën worden gezien en steeds meer 
toegepast. Een hiervan die momenteel erg actueel is, is 
3D printing.  Wij, als Livit orthopedie maken hier actief 
gebruik van en passen ons toekomstbeleid hier op aan. 
Wij zijn sinds 2013 bezig met het digitaliseren van onze 
organisatie, van orderformulier tot communicatie en 
productie. Een van de grootste uitdagingen om digitaal 

te kunnen produceren is om alle input digitaal binnen 
te krijgen, om aan te kunnen sluiten op 
vervolgsystemen. Dit vergt grote veranderingen in de 
wijze van aanmeten en aanleveren. Onze orthopedisch 
adviseurs leveren maatvoering inmiddels digitaal aan, 
in combinatie met een gescande versie van het 
lichaamsdeel dat een hulpmiddel nodig heeft. We zijn 
afgestapt van gipsmaatname en doen dit 
tegenwoordig door middel van een afdruk met snel 
uithardende synthetische gipsvervanger. Deze afdruk 
wordt vervolgens gescand en digitaal verwerkt. 

Vanuit de digitale maatname hebben wij de overstap 
gemaakt naar ?inhouse? robotfrezen voor orthesen en 

https://www.livit.nl/innovatie/
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prothesen waar in eerste instantie niet teveel 
vrijheidsgraden van beweging voor vereist zijn. De 
volgende stap is produceren via 3D printing, waar we 
nu de eerste resultaten van testen. 

Digitaal produceren 

Een toekomst waarin 3D printers breed worden ingezet 
komt steeds dichterbij. Voor de kwaliteitseisen van 3D 
printen houden wij ons aan de ISO certificering en FDA 
goedkeuring en gebruiken wij alleen goedgekeurde 
materialen van klasse 1 (huid contact) t/m 6 
(implantaten). 

Dit omdat 3D printen mogelijkheden biedt, maar ook 
gevaar voor onze klanten kan opleveren. Wij beperken 
ons dan ook uitsluitend tot het gebruik van 
bio- compatible materialen. 

Door de inzet van onze 3D designers en ingenieurs leidt 
dit altijd tot een innovatief product.  

In de toekomst zullen onze producten een ander 
uiterlijk hebben dan ons huidige assortiment. 3D 
Printen stelt ons in staat om objecten van elke 
denkbare vorm op basis van specifieke wensen en op 
ieder gewenst moment uit te printen. 

Download de whitepaper 'De toekomst in 
revalidat ietechniek'  op livit .nl/innovat ie. 

 

UNIEKE 3D GEPRINTE MAATWERKOPLOSSING VOOR 'DROPPED 
HEAD'  SYNDROOM
HeadExender: de hoofdorthese die bewegingsvrijheid minder beperkt  
Het ?dropped head?- syndroom (DHS) of ?hangend hoofd? is een zeldzame aandoening die de pat iënt  zowel 
fysieke invalide als sociaal zeer beperkt  maakt. De huidige (hoofd) orthesen om de pat iënt  weer recht  vooruit  
te laten kijken kennen veel nadelen. Met de Headextender ontwikkelde Livit  een 3D geprinte orthese die 
zowel qua funct ionaliteit  als comfort  de andere oplossingen ver achter zich laat .

Bij DHS is de zwakte van de nekextensoren 
uitgesprokener aanwezig dan die van de nekflexoren. 
Gevolg daarvan is dat de patiënt zijn hoofd niet meer 
opgeheven kan houden. Deze zal het hangende hoofd 
proberen te maskeren door de eigen lichaamshouding, 
soms extreem, aan te passen. Ook blijkt dat de patiënt 
zich kan gaan terugtrekken uit het sociale leven, 
waarmee sociaal isolement op de loer ligt. 

Binnen de orthopedische hulpmiddelenbranche wordt 
de oplossing /ondersteuning van deze aandoening vaak 
gezocht in het toepassen van een halsorthese.  

Ongewenste bijwerkingen 

Het huidige assortiment halsorthesen kent echter 
ongewenste bijwerkingen. Met deze 
orthese- oplossingen wordt van onder de onderkaak het 
hoofd in extensie gedrukt. Aangenomen dat een hoofd 
ongeveer 6 kg weegt, dient het hoofd dus met een forse 
kracht opgeduwd te worden. De praktijk wijst uit dat 
deze druk niet lang verdragen kan worden.

'Wi j  zien di t traject als een ul tieme 
samensmel ting van ambacht en 

digi tal iser ing.'  

Unieke maatwerk oplossing 

De HeadExtender is een orthese- oplossing die zowel 
qua functionaliteit als comfort de beperkingen van de 
huidige  halsorthesen opheft. Zo heeft de extender een 
groot oppervlak waarop af gesteund kan worden op 
thorax en schouders wat zorgt voor een gewenste 
drukverdeling.

Tevens biedt deze hoofd/halsorthese een groot 
oppervlak waarop af gesteund kan worden op de 
schedel (voorhoofd). Hierdoor wordt spreken, eten en 
drinken niet beperkt. Ook is de patiënt niet meer 
gebonden aan een specifieke stoel en daardoor veel 
vrijer en mobieler. 

Download de whitepaper op livit .nl/innovat ie

'Een lichtgewicht 
oplossing waarmee de 
patiënt zo comfortabel 
mogelijk het hoofd 
weer rechtop kan 
houden zonder 
beperkingen voor 

https://www.livit.nl/wp-content/uploads/2018/05/Whitepaper-Digitalisering-3D-Gemeengoed-def-1.pdf
https://www.livit.nl/wp-content/uploads/2018/05/Whitepaper-Digitalisering-3D-Gemeengoed-def-1.pdf
https://www.livit.nl/wp-content/uploads/2018/05/Whitepaper-Headextender-final-1.pdf
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UNIEKE VERNIEUWDE ZILVERORTHESELIJN BIEDT OPTIMAAL 
COMFORT EN MAXIMALE BEWEGINGSVRIJHEID
Dynamic 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 pret t ig draagt.  

Assort iment 

Onder de naam Dynamic Sterlings heeft Livit een 
assortiment zilverorthesen ontwikkeld met een unieke 
vorm. Het ontwerp van de handbogen is typerend voor 
het Livit signatuur en de randen zijn van binnenuit 
afgerond. Hierdoor kan de drager zijn hand zo vrij 
mogelijk bewegen, zonder dat er drukranden of 
irritatie van de huid ontstaat.

'De open structuur  zorgt ervoor  dat de 
or these zo min mogel i jk  ?in de weg? 

zi t.'  

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.

Posit ieve ervaringen 

Om onze dienstverlening continu te verbeteren willen 
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 
zilvercollectie wordt door onze klanten ervaren als 
cosmetisch beter, mooier en gewaardeerd met een 
algemene waardering van een 8.6, waarbij ruim 
eenderde 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. 

Download hier de whitepaper 'Dynamic Sterlings'

Dynam ics St er l ing: een greep uit  de collect ie

 Boutonniére

Polshand spalk met duim

Extensiespalk Handboogspalk Swanneck

Koppelring 3 vingers Extensie ring Swanneck combi met 
Pullring

https://www.livit.nl/wp-content/uploads/2018/07/Whitepaper-Livit-Dynamics-Sterling.pdf
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HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE? 

Neem contact op met ons Innovatieteam via innovatie@livit.nl of met uw 
Orthopedisch Adviseur of Regiomanager. Op www.livit.nl/nieuwsbrief vindt u 
de laatste edities van de Livit Nieuwsbrief over Innovatie.

PRE- SKIN: DE EERSTE ANTIBACTERIËLE SILICONEN POLS- HAND 
ORTHESE
Huidvriendelijke Siliconen orthese
Pré- Skin is de eerste ant ibacteriële siliconen pols- hand ortheselijn in Nederland. In de door Livit  ontwikkelde 
siliconen samenstelling zit ten moleculen die bacteriegroei tegengaan. Zo bli jf t  de orthese vrij van vervelende 

(zweet)geurt jes en is deze vriendelijk voor de huid. Dat bevordert  zowel het  draagcomfort  als de 

therapietrouwheid.  

ONDERWERPEN VAN AANKOMENDE WHITEPAPER'S:
Iedere twee maanden verschijnt  er een update van de gepubliceerde whitepapers. Hieronder een korte 
impressie aan de te verwachten onderwerpen

Wist u dat Livit regelmatig trainingen, geaccrediteerde cursussen en bijeenkomsten organiseert over diverse 
onderwerpen in de branche? Neem voor de agenda en meer informatie contact op met uw Livit Regiomanager.

Noordoost Joop Pronk jpronk@livit.nl
Amsterdam Judith Witte jwitte@livit.nl
Zuid West Wouter de Vos wvos@livit.nl

Zuid Dirk de Visser dvisser@livit.nl
Rijnmond Inge Garretsen    igarretsen@livit.nl
Noordwest Janske Hardenberg jhardenberg@livit.nl

- Onderzoek naar ontwikkeling van een smart 
scoliose brace

- Nieuwe generatie (3D) steunzolen reduceert 
afval met 80%

- Gasveer KEVO: de eerste KEVO met 
ondersteuning bij het gaan staan en zitten

- Het belang van (Na)controle bij compressiezorg 
wordt onderstreept door (PROM) onderzoek

- Uitkomstmetingen over effectiviteit van 
orthopedische schoenen

- Vingerprothesen uitgelicht: van sier naar 
functie

Innovat ie door unieke samenstelling

Livit is gaan testen met een nieuwe samenstelling van 
siliconen die de positieve eigenschappen van dit 
materiaal behoudt zonder dat deze stank en mogelijke 
huidirritatie veroorzaakt.  Door in de juiste verhouding 
antibacterieel materiaal aan de siliconen toe te voegen 
ontstond het juiste resultaat. 

'Ui t onderzoek bl i jk t dat ook bi j  
herhaalde besmetting de bacter iën 

voor  99,9% werden afgedood.'

Het dragen van een orthese kan een patiënt veel 
ondersteuning of verlichting geven bij dagelijks 
bewegen, sporten of als onderdeel van een 
revalidatietraject. Of het beoogde resultaat met de 
inzet van de orthese gehaald wordt, hangt voor een 
groot deel af van de therapietrouwheid van de 
patiënt. 

Met andere woorden, draagt deze de orthese wel 

volgens afgesproken draagschema.Om dit te 
bevorderen moet de orthese zo comfortabel mogelijk 
zitten en zo min mogelijk irriteren op de huid. 

Siliconen is bij uitstek een geschikt materiaal:  soepel 
op de huid en stevig genoeg om de juiste 
ondersteuning te bieden. Maar ook een siliconen 
orthese wordt dicht op de huid gedragen en zorgt 
hierdoor voor overmatig zweten en bacterievorming, 
die stank en huidirritatie kan veroorzaken. Pré- Skin 
biedt nu de oplossing voor dit probleem.

Download de whitepaper op livit .nl/innovat ie

Voordelen op een ri j: 
- Hygiënisch -  elimineert  

99,9% van de bacteriën 
- Comfortabel 
- Huidvriendelijk 
- Geurloos 
- Livit  kwaliteit  

http://innovatie@livit.nl 
http://innovatie@livit.nl 
https://www.livit.nl/pre-skin/

