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Samenwerking UMCG en Össur smaakt naar meer

Unloader One®: oplossingen voor gevoelige huid

Nieuw: Flex-Foot Cheetah® Xtend en Cheetah® Xtreme

SYMBIONIC® LEG
Interview met Hans van Dongen
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Unloader One® met SmartDosing
Klinisch bewezen pijnvermindering en verhoogde activiteit 

Veel mensen lijden onnodig aan kniepijn als gevolg van osteoartrose (OA). Unloader 
One van Össur is een zeer effectieve en niet-invasieve oplossing die het kraakbeen 
ontlast, pijnverlichtend werkt en de mobiliteit verbetert. Met de SmartDosing 
doseerknop, kunnen de Dynamic Force Straps snel en probleemloos versteld worden, 
zodat de kniepijn door OA beter verlicht kan worden.

www.ossur.nl



De lente heeft eindelijk haar intrede 

gedaan.  De zon schijnt, de vogels 

fluiten, terrasjes zitten vol. Maar 

ondertussen is er veel gaande in de orthesen- 

en prothesenwereld. In deze Insight laten we 

u nader kennismaken met één van onze 

nieuwste prothesen: SYMBIONIC® LEG. 

Veelzeggende cijfers en een eerlijk interview 

laten u zien hoe succesvol deze volledig 

bionische beenprothese is.
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Daarnaast komen we terug op wat zaken 

waarover u in eerdere uitgaven van Insight 

al hebt kunnen lezen: resultaten van onder-

zoek naar het behandeltraject van osteopo-

rose, vernieuwingen en verbeteringen voor 

Unloader One® én een update rondom DOT 

DBC, want we willen dat we zelf, maar ook 

dat ú op de hoogte blijft van de regelingen in 

vergoedingenland.

Een interview met revalidatiearts Rienk 

Dekker en bewegingswetenschapper Frank 

van Dijk laat de synergie zien tussen het UMC 

Groningen en Össur; een waardevolle samen-

werking tussen twee partijen, waar geampu-

teerden profijt van kunnen hebben.

Met vriendelijke groet,

Simone Faessen

MarCom Manager Benelux
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Natuurlijk bewegen

Het lopen met een conventionele pro-

these vereist van prothesedragers 

dat zij zich bewust op elke beweging 

concentreren, zelfs bij relatief eenvoudige han-

delingen als wandelen. Een veelvoorkomend 

probleem bij het lopen met een prothese is 

dan ook het vallen of de angst om te vallen. 

Daarnaast brengt het lopen met een prothese 

een volledig nieuw looppatroon met zich mee 

wat voor een prothesedrager soms tot wel 

200% meer energie kost dan dezelfde activiteit 

voor een valide persoon.

SYMBIONIC LEG is uitgerust met de nieuwste 

innovaties op het gebied van Bionic Technology 

by Össur, en het is de eerste geïntegreerde 

prothese die een knie met microprocessor 

combineert met een aangedreven enkel met 

microprocessor en proactieve enkelflexie. 

Hierdoor is SYMBIONIC LEG in staat om zich 

real-time, zelfstandig en in alle situaties aan te 

passen aan de prothesedrager. De prothesedra-

ger hoeft zich minder te concentreren op elke 

beweging, zal door een lager energieverbruik 

langere afstanden kunnen lopen en de kans 

op vallen zal sterk afnemen.

Feedback van gebruikers en orthopedisch 

instrumentmakers over SYMBIONIC LEG is 

overweldigend positief. Zij melden een gevoel 

van meer veiligheid, symmetrie in het loop-

patroon en vertrouwen als gevolg van het 

herstelde vermogen om op natuurlijke wijze 

te bewegen.

Deze resultaten zijn 
gebaseerd op de resultaten 
van een onderzoek dat 
Össur uitvoerde onder 
geamputeerden en 
orthopedisch 
instrumentmakers die 
SYMBIONIC LEG gebruiken 
voor minimaal 3 weken. 
Resultaten kunnen variëren.

van de gebruikers geeft 
aan minder te 
struikelen.

64%

van de gebruikers geeft 
aan minder te vallen.

57%

van de orthopedisch 
instrumentmakers 
meldt minder 
heuptrekken.

53%

van de orthopedisch 
instrumentmakers meldt 
een meer symmetrische 
paslengte.

80%

van de gebruikers geeft 
aan minder of geen 
rugpijn of pijn in de 
koker te hebben.

27%

van de gebruikers geeft 
aan meer vertrouwen en 
comfort te ervaren bij 
het lopen op hellingen 
en heuvels.

79%

van de gebruikers geeft 
aan in het dagelijks 
leven meer activiteiten 
te ondernemen.

86%

van de gebruikers geeft 
aan mentaal minder 
vermoeid te zijn.

80%

VEILIGHEID SYMMETrIE VErTrOUwEN

met de eerste volledig bionische beenprothese

www.ossur.nl
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Natuurlijk bewegen

Hans van Dongen, nu 52 jaar oud, had 

een bedrijf in de bouw en leidde een 

zeer actief leven. Zes jaar geleden 

liep Hans door een ongeluk zeer ernstig letsel 

op en de artsen moesten zijn linkerbeen boven 

de knie amputeren. De orthopedisch instru-

mentmaker van Hans raadde hem onlangs aan 

SYMBIONIC LEG te proberen.

? wat was je eerste indruk nadat je op 

SYMBIONIC LEG liep?

Al na een paar stappen op SYMBIONIC LEG 

realiseerde ik me dat dit geïntegreerde been dat

door een microprocessor werd aangestuurd 

perfect was voor mij. Ik merkte onmiddellijk 

hoe soepel ik kon lopen en dat mijn loop-

patroon veel natuurlijker was dan daarvoor. 

Al na de eerste paar dagen op SYMBIONIC 

LEG werd me duidelijk dat deze beenprothese 

mijn leven zou veranderen. 

? Kun je een voorbeeld noemen van een 

situatie uit je dagelijks leven die 

veranderde met SYMBIONIC LEG?

Met SYMBIONIC LEG hoef ik niet langer om 

hobbelige ondergronden heen te lopen of 

de hele tijd naar de grond te kijken. Ik kan er 

gewoon vanuit gaan dat er genoeg afstand tot 

de grond wordt gecreëerd om struikelen en val-

len te voorkomen. Nu ik me niet meer zo op 

de grond voor me hoef te concentreren, kan ik 

genieten van de schoonheid van de wereld om 

me heen zonder bang te zijn dat ik

struikel of val. 

? wat vind je een groot 

voordeel van lopen op 

SYMBIONIC LEG?

Wat ik goed vind aan 

SYMBIONIC LEG is dat het 

zich meteen aanpast 

aan veranderingen in 

mijn loopsnelheid. Of 

ik nu slenter, langzaam of 

snel loop, mijn been past zich 

onmiddellijk zonder problemen 

aan. Ik hoef er niet over na te den-

ken; mijn SYMBIONIC LEG doet 

precies wat nodig is op het juiste 

moment. Lopen is nu geen bewust 

proces meer voor me. Daarnaast 

loop ik langere afstanden en mijn 

loopsnelheid is dan hoger. Het kost 

me met SYMBIONIC LEG minder 

energie om langere afstanden te 

lopen en tegelijkertijd ziet mijn 

looppatroon er veel natuurlijker 

uit. Ik weet zeker dat andere 

mensen niet kunnen zien dat ik 

een handicap heb.

? Voor jou is het ook belangrijk 

dat je verschillende schoenen aan 

kunt: voor je werk, thuis, en voor 

als je gaat wandelen bijvoorbeeld. 

Hoe is dat met SYMBIONIC LEG?

Ik kan gemakkelijk andere schoenen 

aantrekken. Ik kan mijn nette schoe-

nen dragen voor mijn werk en mijn 

sneakers als ik thuiskom; de uitlij-

ning blijft perfect. Met een simpele 

druk op de knop past SYMBIONIC 

LEG zich automatisch aan de nieuwe 

hielhoogte aan.
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Osteoporotische wervelfracturen

Osteoporose of botontkalking is een 

aandoening die zich voornamelijk 

voordoet bij oudere mensen. Het 

gaat hierbij vooral om vrouwelijke patiënten 

(ca. 80%) van zestig jaar en ouder. Slechts een 

klein deel van de mensen met osteopenie 

(voorstadium) of osteoporose weet dat ze deze 

aandoening hebben. De prevalentie in 

Nederland wordt volgens de Nederlandse 

Osteoporose Stichting op 850.000 mensen 

geschat. Verschillende studies1 laten zien dat 

het aantal gediagnosticeerde patiënten met 

een fractuur als gevolg van osteoporose tussen 

de 80.000 en 85.000 patiënten ligt. De onder-

verdeling is als volgt:

• 16.000 wervelfracturen;

• 15.000 heupfracturen;

• 11.000 onderarm fracturen;

• 40.000 overige fracturen.

wervelfracturen of -inzakkingen

Wervelfracturen zijn de meest voorkomende 

fracturen bij osteoporose, maar worden in veel 

gevallen niet gediagnosticeerd. De meeste wer-

velfracturen- of inzakkingen zijn gelocaliseerd 

in het laag- en midthoracale gebied. Het vast-

stellen van zo’n wervelfractuur is vaak lastig 

waardoor onderrapportage van wervelfracturen 

vaak voorkomt. In een studie van Majumdar et 

al2 werd geconcludeerd dat bij 1 op de 6 oudere 

patiënten, waarvan een thoraxfoto is gemaakt, 

sprake is van een klinisch belangrijke fractuur 

waarvoor behandeling noodzakelijk is. Slechts 

32,6% van deze patiënten was bekend met dat 

zij gediagnosticeerd zijn met osteoporose en/

of werden hiervoor behandeld.

In tegenstelling tot anders gelokaliseerde frac-

turen, kunnen wervelfracturen ook optreden 

zonder direct trauma. De voornaamste symp-

tomen hierbij zijn een bewegingsbeperking 

en rugpijn. 

6



Osteoporotische wervelfracturen

Het behandeltraject van osteoporotische wervelfracturen

Het behandeltraject

De behandeling van wervelfracturen vindt 

voor een groot deel plaats vanuit de huisart-

senpraktijk. Hoewel de exacte data hierover 

op de verschijningsdatum van dit artikel nog 

niet bekend waren, bestaat er een sterk ver-

moeden dat ongeveer negentig procent van de 

gediagnosticeerde patiënten via een huisarts 

behandeld worden. 

De klachten naar aanleiding van een 

wervelfractuur kunnen acuut, maar ook 

geleidelijk ontstaan. In de dagelijkse praktijk 

zal een patiënt vaak pas na twee of drie dagen 

contact opnemen met een huisarts.

In het geval dat er bij een huisarts het ver-

moeden van een wervelfractuur bestaat, moet 

beeldvormend materiaal uitsluitsel geven. Er 

is sprake van een wervelfractuur of -inzakking 

wanneer er sprake is van een minimaal hoog-

teverschil van 25 procent.

De behandelopties van een huisarts zijn relatief 

beperkt. De patiënt zal geïnformeerd worden 

over de risico’s en het reduceren van valrisico, 

krijgt aanbevelingen voor de levensstijl (roken 

en alcohol), en wordt geadviseerd over het opti-

maliseren van de calcium en vitamine D status. 

De behandeling zal voornamelijk gericht zijn op 

een optimale afstemming van pijnmedicatie. 

Afhankelijk van de mate waarin de patiënt last 

heeft of pijn ervaart zal dit lichte (Paracetamol) 

tot zware (Tramadol) pijnmedicatie bevatten. 

Daarnaast kan de behandeling van de huis-

arts bestaan uit medicatie met betrekking tot 

osteoporose die zich richt op de verbetering 

van botdichtheid. Een DEXA3 scan en aanvul-

lend bloedonderzoek zullen meer duidelijkheid 

verschaffen over de mate van osteoporose. 

Hoewel de botdichtheid van een patiënt met 

osteoporose niet volledig hersteld kan worden, 

is er wel een verbetering mogelijk door middel 

van medicatie. De meest gebruikte medica-

menten zijn bisfosfonaten. Voor een juist effect 

van de medicatie zijn patiënten gebonden aan 

een gebruiksduur van ongeveer vijf jaar. De 

therapietrouwheid is hierbij een belangrijke 

factor voor een succesvolle behandeling. 

In enkele gevallen zal de huisarts adviseren te 

starten met fysiotherapie voor pijnbestrijding 

en ter optimalisatie van het spiercorset. 

Wanneer bovenstaande behandelopties niet 

het gewenste resultaat hebben geleverd, zal 

een huisarts een patiënt pas doorverwijzen 

naar een discipline in de tweede lijn. 

Verwijzgingen naar tweedelijns zorg

Een aantal kwalitatieve interviews laat zien 

dat slechts een klein deel van de behandelde 

patiënten met osteoporotische wervelfractu-

ren door de huisarts wordt doorverwezen. 

Wanneer we zouden aannemen dat het hier 

gaat om 5% van de patiënten, zou dat jaarlijks 

om 800 patiënten gaan, gezien het aantal gedi-

agnosticeerde osteoporotische wervelfracturen 

neerkomt op 16.000.

Afhankelijk van de problematiek worden pati-

enten vanuit de huisartsenpraktijk voorname-

lijk doorverwezen naar orthopedie of interne 

geneeskunde/ endocrinologie. De doorverwij-

zing naar een internist of endocrinoloog vindt 

plaats in het geval de medicatieve behandeling 

niet het gewenst effect heeft en de patiënt bin-

nen een korte periode geconfronteerd wordt 

met meerdere wervelfracturen.

In het geval een patiënt persisterende klachten 

heeft bij een enkele wervelfractuur, dan zal de 

huisarts doorverwijzen naar orthopedie. Het is 

de vraag hoe een orthopedisch chirurg hier in 

de praktijk mee om gaat, aangezien de behan-

delopties ook voor deze discipline beperkt zijn. 

Op het vlak van operatieve interventie worden 

twee verschillende technieken toegepast: per-

cutane vertebroplastiek of kyphoplastiek. Bij 

beide interventies wordt een techniek gebruikt 

waarbij de hoogte van de aangedane wervel 

wordt hersteld. Bij een succesvolle operatie kan 

er binnen 24 uur een significante vermindering 

van pijn optreden. Dit type behandeling is ech-

ter niet zonder discussie. Er zijn diverse stu-

dies die zowel positieve als negatieve resul-

taten laten zien. Daarnaast zijn er een aantal 

nadelen te noemen zoals: de hoge kosten, de 

kleine doelgroep (alleen voor patiënten met 

een instabiele wervelfractuur) en het lage aan-

tal specialisten om de operatie uit te voeren. 

Bovendien wordt percutane vertebroplastiek 

niet vergoed door zorgverzekeraars. 
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De rol van orthopedische hulpmiddelen

Uit diverse gesprekken met orthopedisch 

instrumentmakers komt naar voren dat zowel 

off the shelf braces als handgemaakte korset-

ten ingezet worden bij patiënten met osteopo-

rotische wervelfracturen. Uit deze gesprekken 

blijkt ook dat de kwaliteit van het materiaal erg 

belangrijk is voor de product keuze, net als aan-

passingsgemak van het korset of de rugbrace.

Miami Lumbar Posteo® 

Miami Lumbar Posteo is een off the shelf brace 

die zeer geschikt is voor patiënten met osteo-

porotische wervelfracturen. Deze rugbrace is 

ontwikkeld in samenwerking met zowel ortho-

pedisch chirurgen als orthopedisch instru-

mentmakers, waarbij uitvoerig is gekeken naar 

de materiaalkeuze en aanpassingsgemak. Het 

zachte, luchtdoorlatende Aerospacer-materiaal 

is comfortabel voor de patiënt. En dankzij 

het innovatieve ontwerp is het eenvoudig om 

Miami Lumbar Posteo aan te leggen, en kan 

de patiënt vervolgens de rugbrace gemakkelijk 

aan- en uittrekken.  

Naast patiënten met osteoporotische wervel-

fracturen is Miami Lumbar Posteo tevens een 

goed hulpmiddel voor patiënten met rugpijn 

als gevolg van kyphose en als preventie bij 

osteoporotische wervelfracturen. Tevens kan 

Miami Lumbar Posteo postoperatief ingezet 

worden ter mobilisatie. 

wie schrijven voor?

De kwalitatieve interviews met orthopedisch 

instrumentmakers laten zien dat orthopedisch 

chirurgen en trauma chirurgen de voornaamste 

voorschrijvers zijn van korsetten of rugbraces.

Uit een aantal gesprekken met verschillende 

huisartsen blijkt dat zij tot op heden geen 

orthopedische hulpmiddelen voorschrijven 

voor patiënten met osteoporotische wervel-

fracturen, maar zij wel positief aankijken tegen 

de laagdrempelige toepassing van een rug-

brace. De huidige procedures en hoge kosten 

die met een doorverwijzing naar een specia-

list gepaard gaan, vormen vaak een drempel 

om een aanvraag in te dienen. Zoals al eerder 

vermeld bestaat de huidige behandeling van 

een huisarts voornamelijk uit het optimalise-

ren van pijnmedicatie. De toepassing van een 

ontlastende rugbrace zoals Miami Lumbar 

Posteo zou daarbij een waardevolle toevoeging 

kunnen zijn.

Het einddoel van de behandeling is het herstel 

naar een niveau zonder pijn of bewegingsbe-

perking. Deze benadering kan de weerstand 

verwerpen die mogelijk bestaat bij het gebruik 

van een brace zoals Miami Lumbar Posteo.

1.  Van der Linden 2004, CBO and Prisnant, CEPB-richtlijn
2.  Majumdar SR, Kim N, Colman I, Chahal AM, Raymond 

G, Jen H, et al. Incidental vertebral fractures discovered 
with chest radiography in the emergency department: 
prevalence, recognition and osteoporosis management 
in a cohort of elderly patients. 

3.  Dexa scan: hiermee wordt de hoeveelheid calcium in het 
bot (botdichtheid of botmassa) op de heup en de wer-
vels gemeten. De botdichtheid wordt uitgedrukt in een 
T-score. Hoe lager de botdichtheid, hoe groter de kans 
op een botfractuur.  

Dit artikel gaat over de behandeltrajecten bij 

osteoporotische wervelfracturen. De informatie 

in het artikel is mede gebaseerd op een door 

Össur verricht onderzoek. Het is van belang 

om te benadrukken dat nog niet alle gebruikte 

gegevens volledig zijn en het onderzoek nog 

gaande is. 



Iceross seal-In V nu ook met hIgh profIle

De meeste mensen die een ledemaat hebben verloren, merken dat het volume van hun 
restledemaat regelmatig verandert. Deze schommelingen kunnen invloed hebben op de 
pasvorm van hun kokerinterface en daardoor op het functioneren van hun prothese.

De oplossing voor dit probleem is de siliconenliner van Össur, de liner die volumeveranderingen 
opvangt, waardoor de patiënt ongekende vrijheid en zekerheid heeft. Iceross Seal-In V, het 
boegbeeld van de befaamde Iceross-serie, biedt de meest betrouwbare en comfortabele 
bevestiging die er is.

De nieuwe oppervlakken in de bevestiging passen zich aan het volume aan en bieden zo de 
zekerheid van een locking liner (zonder de vergrendeling) en tegelijkertijd het comfort en 
gemak van een cushion liner zonder sleeve. Dankzij het unieke ontwerp is dit de eerste liner 
met zuigbevestiging die het vacuüm kan behouden als het volume van het ledemaat verandert. 
Het gepatenteerde Wave-ontwerp maakt het mogelijk de knie vrij te buigen en het vacuüm kan 
worden opgeheven met één druk op een knop, waardoor het eenvoudig is om in en uit de koker 
te stappen. Een paar kleine details zorgen voor veel meer vrijheid.

Iceross Seal-In V is verkrijgbaar met de afdichting op twee verschillende plaatsen, Standaard 
en High Profile. De High Profile-variant moet worden gebruikt wanneer het restledemaat dit 
toelaat, zeker als er gevoelige punten aanwezig zijn op de distale tibiarand.

Gebruikersinformatie

Amputatieniveau Transtibiaal

Belastingsniveau Alle

Liner informatie

Maat standaard 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Profiel 3mm

STOFFEN 
OVERTREK

ZIJDEN 
BINNEN-

OPPERVLAK

ACTIVE SKIN 
CARE

WAVE

Product Updates

Meer informatie over deze liner vindt u in onze productcatalogus.

Productcatalogi online
De geüpdatete versies van de productcatalogi staan 

weer online. Hierin vindt u onder andere informa-

tie over de producten waarover u in deze Insight 

kunt lezen, maar natuurlijk ook over onze andere 

(nieuwe) producten. Uiteraard vindt u in de catalogi 

ook de meest recente bestelinformatie. 

  www.ossur.nl
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Samenwerking Össur en UMCG smaakt naar meer

‘Het mes snijdt aan twee kanten’

Men neme twee ondernemende par-

tijen, bij wie het woord ‘stilstaan’ 

niet in het woordenboek voorkomt 

en die beiden overlopen van nieuwe plannen 

en ideeën. En voilà, een samenwerking is gebo-

ren. Onlangs begeleidde Rienk Dekker en Frank 

van Dijk van het UMC Groningen een onder-

zoek naar de gemeentelijke vergoeding van 

sporthulpmiddelen. Belangrijke financier van 

de studie was Össur. “Een win-win situatie”, 

denkt revalidatiearts en chef de clinique 

Dekker.

Tweedejaarsstudenten Geneeskunde deden een 

onderzoek naar de manier waarop sporthulp-

middelen door Nederlandse gemeenten ver-

goed worden vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Hun rapport 

Sporthulpmiddelen via de gemeente: eenheid, 

beleid of willekeur’ (een samenvatting van dit 

onderzoek vindt u op de volgende pagina red.) 

biedt stof tot nadenken. Dekker: “Dit onderzoek 

kun je zien als een soort pilot. Het geeft een 

indicatie van wat er gaande is. De studenten 

ervoeren grote willekeur in de verstrekking van 

hulpmiddelen door gemeenten. Daar moeten we 

wel wat mee doen.” Bewegingswetenschapper 

Van Dijk beaamt dit: “Er is een kanteling gaande 

binnen de WMO. Standaard voorschrijvingen 

verliezen terrein, de individuele hulpvraag wordt 

steeds meer leidend.”

De onderzoekers zouden deze eerste voorzich-

tige verkenning dan ook graag als basis nemen 

voor verdere uitdieping van het onderwerp.  

Dekker: “Ik stel me voor dat wij handvatten 

leveren aan patiëntenverenigingen om dit 

onderwerp aan te snijden bij gemeenten.” Zijn 

collega vult aan: “Als je niet in elke gemeente 

een vergoeding krijgt voor sporthulpmiddelen, 

betekent dat dat je in sommige plaatsen dus 

geen optimale kans voor participatie krijgt. 

Dat is geen goede zaak.”

Smaak te pakken
Voor Össur smaakte deze samenwerking 

in onderzoek naar meer. Area Manager 

Prosthetics in Nederland Martin Faas: “Wat 

ons betreft trekken we in de toekomst vaker 

samen op. Wetenschappelijk onderzoek wordt 

in onze branche steeds belangrijker, dus als we 

de kans krijgen om onze producten te laten 

onderzoeken of testen door een partij die daar 

zeer bekwaam in is, staan we daar voor open.” 

Ook Dekker en Van Dijk zijn tevreden over de 

samenwerking. “Wij waken ervoor dat onze 

onafhankelijkheid niet in het geding komt, 

maar ook voor ons hebben samenwerkings-

verbanden met andere partijen in sommige 

gevallen zeker meerwaarde.”

Aan de omgeving waarin onderzoek verricht 

wordt, zal het in ieder geval niet liggen. Op dit 

moment zet het Centrum voor Revalidatie van 

het UMC Groningen een onderzoekslaborato-

rium op. Dekker vertelt: “We hebben er vier 

jaar voor uitgetrokken om het lab op poten 

te krijgen. We zijn nu halverwege die periode 

en we lopen op schema. We voeren sinds een 

jaar al inspanningstesten uit en hopen aan het 

eind van dit jaar op jaarbasis zo’n achthonderd 

tests te kunnen doen.” Van Dijk is eveneens 

nauw betrokken bij het project en ook hij is 

enthousiast over de nieuwe test- en onder-

zoeksomgeving. “Er is steeds meer bewijs dat 

hoe eerder je na een opname of operatie de 

conditie van de patient verbetert als onderdeel 

van de revalidatie, hoe groter de kans op suc-

ces is. Wij streven ernaar mensen binnen drie 

weken na opname aan deze conditieverbete-

ring  te laten beginnen.”

Veiligheid voorop
Patiënten doen een gestandaardiseerde test 

waarmee hun conditie en revalidatiedoel 

bepaald wordt. Dekker: “De module is in prin-

cipe geschikt voor iedereen, maar we testen 

deelnemers erg vroeg en een heel belangrijk 

punt van aandacht is dan ook de veiligheid. 

We willen mensen geen onnodige risico’s laten 
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lopen.” Dus zijn er altijd twee gespecialiseerde 

professionals aanwezig bij de inspannings-

test en staat er te allen tijde een crashteam 

in de coulissen klaar om bij te springen als 

dat nodig is. 

Grote verbetering in de zorg is ook het multi-

disciplinaire karakter van het proces dat volgt 

op de test. Van Dijk: “De testcoördinator legt 

de testgegevens voor aan de behandelend 

arts. Wekelijks is er overleg tussen de sport-

arts, revalidatiearts, fysiotherapeut, longarts 

en verpleegkundig specialist waarin die test-

resultaten worden gekoppeld aan een klinisch 

advies.” Multidisciplinair werken invoeren kost 

de nodige tijd, merken de heren. “Het is niet 

eens de mentale omslag die het vergt”, con-

stateert Dekker. “We zijn er hier allemaal van 

overtuigd dat we door samenwerken meer 

voor onze patiënten kunnen betekenen. Maar 

vooral praktisch loop je tegen dingen aan. Je 

moet een structuur ontwikkelen waarbinnen 

je alle betrokken professionals met ieder een 

overvolle agenda op hetzelfde moment op 

dezelfde plek hebt voor overleg. Ook dat gaat 

gelukkig steeds beter en het is geweldig om te 

merken dat iedereen enthousiast is over deze 

nieuwe ontwikkeling.”

Prachtig instrument

Het nieuwe lab is met zijn mobiele meetopstel-

ling een prachtig instrument, denken Dekker en 

Van Dijk. “Wij zijn heel enthousiast”, laat eerst-

genoemde weten. “Het is essentieel dat de 

dingen die wij in het laboratorium doen, gekop-

peld zijn aan wetenschappelijk onderzoek.”

Door in dat onderzoek samen te werken met 

andere partijen, zoals Össur daar een van is, 

ontstaat wat de revalidatiearts betreft dan 

ook een situatie waar iedereen bij gebaat is. 

“Samenwerkingspartners kunnen ons laten 

onderzoeken of hun product of dienst werkt. 

Studenten van het Universitair 

Medisch Centrum Groningen heb-

ben onderzoek gedaan naar het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van het 

verstrekken van aangepaste sporthulpmid-

delen via de WMO in Nederland. Dit onder-

zoek is mogelijk gemaakt met ondersteu-

ning en in samenwerking met Össur. 

De uitvoering van de WMO is toebedeeld 

aan de gemeenten en iedere gemeente is 

vrij om binnen bepaalde kaders de wet 

uit te voeren. Dit leidt er toe dat iedere 

gemeente andere accenten kan leggen, zo 

ook in het verstrekken van sporthulpmid-

delen. Het doel van dit onderzoek was het 

in kaart brengen van deze daadwerkelijke 

verschillen in gemeentelijk beleid ten aan-

zien van financieringsmogelijkheden voor 

sporthulpmiddelen. In het onderzoek zijn , 

als representatieve steekproef, 72 gemeen-

ten telefonisch benaderd. De respons was 

46 gemeenten. Van deze 46 gemeenten 

UIT ONDErzOEK

komt 41% de aanvrager tegemoet met een 

sporthulpmiddel in natura. Dit wil zeggen, dat 

de gemeente het product levert en zelf regelt. 

De overige gemeenten (59%) kiezen voor een 

andere methode dan een tegemoetkoming in 

natura. Zo wordt bijvoorbeeld de tegemoetko-

ming in 2% van de overige gemeenten extern 

geregeld en is in 4% van de overige gemeenten 

tegemoetkoming helemaal niet mogelijk. Uit 

de telefoongesprekken bleek dat deze laatst 

genoemde gemeenten vaak niet op de hoogte 

waren van de mogelijkheid om sporthulpmid-

delen te vergoeden vanuit de WMO. 

Van de overige gemeenten betaalt 93% uit 

middels een financiële tegemoetkoming, 

waarbij onderscheid kan worden gemaakt in 

twee manieren: een vast bedrag (63%) of een 

bedrag vanuit het persoonsgebonden budget 

(PGB) (37%) In een klein aantal gemeenten is 

er sprake van een combinatie.

De hoogte van het uitgekeerde bedrag varieert 

van €1362,- tot €3615,-. Het meest frequente 

bedrag ligt tussen de €2001,- en €2500,-. Dit 

bedrag is echter vaak beschikbaar gesteld 

voor een sportrolstoel of vastframe hand-

bikes en meestal niet te gebruiken voor een 

sportprothese of overige sporthulpmid-

delen. In slechts 8,7% (4 van de 46) van 

de gemeenten is er een tegemoetkoming 

beschikbaar voor een sportprothese.

De onderzoeksvraag: “Sporthulpmiddelen 

via de gemeente: eenheid, beleid of wil-

lekeur?” kan, zoals uit bovenstaande mag 

blijken, worden beantwoord met “wille-

keur”. Uit het onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat gemeenten sterk verschillen 

in het beleid omtrent WMO en sporthulp-

middelen. Er zijn verschillen in de wijze 

waarop tegemoetkoming tot stand komt, 

de hoogte ervan en in welke vorm de tege-

moetkoming wordt verstrekt. Over het 

algemeen kan geconcludeerd worden dat 

het in de meeste gemeenten wel mogelijk 

is om een tegemoetkoming te krijgen voor 

een sportrolstoel, maar slechts sporadisch 

voor sportprothese.

Wij kunnen ons onderzoek gebruiken om onze 

behandelingen te optimaliseren. Het mes 

snijdt dus aan twee kanten.” Hij vervolgt: “Ons 

primaire doel als universitair revalidatiecen-

trum is en blijft patiëntenzorg, onderzoek en 

onderwijs. Die koppeling van zorg aan onder-

zoek en onderwijs wordt steeds gangbaarder in 

revalidatieland. Een goede ontwikkeling denk 

ik, want er valt nog veel te winnen en wij zijn 

als UMCG blij dat we daar, onder andere door 

ons nieuwe lab, aan bij kunnen dragen.”
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Unloader One® 

Unloader One is een comfortabele, 

lichte, onopvallende brace die uitste-

kende suspensie en ontlasting biedt. 

Uit diverse klinische onderzoeken blijkt dat 

Unloader One de pijn verlicht, de functie ver-

betert en het gebruik van pijnstillers vermin-

dert. Dit draagt dan ook bij aan het succes van 

de osteoarthritis knie brace, waarvan er reeds 

30.000 zijn verkocht in Europa. 

“ Unloader One heeft mijn leven veran-

derd. Ik kan weer dingen doen die ik 

lange tijd niet meer kon, en dat had niet 

gekund zonder Unloader One.” 

Bill Bielmyer

“ Al na drie dagen met Unloader One kon 

ik weer wandelen met mijn vrouw, iets dat 

ik al tijden niet meer kon volhouden.” 

Bill Bielmyer

“Ik kan niet geloven wat een verschil 

Unloader One maakt. Voor mij is het echt 

de ideale oplossing.” 

David Woodward

Oplossingen voor de gevoelige huid
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Uit onze ervaring blijkt dat een goede 

opbouw van draagtijd belangrijk is 

voor nieuwe Unloader One gebrui-

kers. Een te agressieve opbouw kan ertoe lei-

den dat de huid geïrriteerd raakt. Een gevoelige 

huid heeft hier sneller last van. Het advies is 

dan ook de draagtijd van de brace geleidelijk 

op te bouwen zoals in de grafiek naast is aan-

gegeven. Wanneer de huid rood wordt, moet 

de brace korter gedragen worden. Wanneer 

geen huidproblemen optreden kan de draagtijd 

sneller opgebouwd worden naar constant 

gebruik. 

Naast een goede opbouw van draagtijd is het 

ook belangrijk dat zowel de brace als de eigen 

huid goed schoon worden gehouden. Houd 

met name de voering van de brace schoon en 

verzorg uw eigen huid goed, om te zorgen dat 

de huid gezond blijft.

Productverbeteringen

Össur voert ook een aantal productverbeterin-

gen in de Unloader One brace door:

•  Er wordt een nieuwe techniek toegepast voor 

het klittenband dat de liners aan de schalen 

van de brace bevestigt. Dit noemen we de 

Twist-Fit™ bevestiging, waarbij geen lijm 

meer gebruikt wordt, maar gewerkt wordt 

met een kliksysteem in de ventilatiegaten 

van de schalen van de brace.

•  De pad die de banden bijeenhoudt wordt 

verlengd om ervoor te zorgen dat de banden 

beter geplaatst kunnen worden.

•   De siliconen onderbeen liners worden 8mm 

vergroot zodat de schaal van de brace niet in 

direct contact komt met de huid. 

•  Een extra marketing flyer voor de gebrui-

ker zal met de Unloader One brace worden 

meegezonden, met uitleg over de draag-

tijd opbouw, geadviseerde oefeningen en 

onderhoudsinstructies.

1STE WEEK
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2DE WEEK 3DE WEEK

2uur
per dag

4uur
per dag

6-8uur
per dag

Voor meer informatie over de draagtijd opbouw,  of over het schoon houden van de brace  kunt u contact opnemen met onze 
afdeling Klantenservice.

Doeskin boven- en onderbeen liners

Deze naadloze liners zijn gemaakt van een 

zacht, microvezel materiaal wat niet tegen de 

huid schuurt. Hierdoor is de kans op huid irri-

tatie minimaal.  Het advies is om een doeskin 

onderbeen liner alleen in combinatie met de 

fixeer band te gebruiken, om afzakking van de 

brace te voorkomen.

Onderkous

Rekbare, luchtdoorlatende, comfortabele 

onderkous gemaakt van 80% nylon en 20% 

spandex. De onderkous is verkrijgbaar in 5 

maten, is 46cm lang en heeft een siliconen 

elastieken deel aan de bovenkant om afzakking 

van de brace te voorkomen. 

  

Fixeer band

Eenvoudig, zonder gereedschap te bevestigen 

band die om de kuit geplaatst wordt. Er kan 

gekozen worden voor een doeskin of silico-

nen bekleding, die beide bij de band geleverd 

worden. Deze fixeer band is bedoeld om in 

combinatie met de doeskin onderbeen liner 

te gebruiken, maar kan tevens ingezet worden 

wanneer afzakking zich voordoet, zo ook in 

combinatie met een onderkous.

Voor Unloader One gebruikers die toch 

huidproblemen ervaren, heeft Össur 

een aantal nieuwe oplossingen.
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DOT, een kans voor aanpakkers

“DOT, kans of bedreiging”, onder die noe-

mer organiseerde Össur op 25 april 2012 

een spoedberaad in de Cantharel in 

Apeldoorn. Dat Össur op dat moment niet de 

enige was die zich met die vraag bezig hield 

werd op die bewuste woensdag wel duidelijk; 

de zaal was tot de nok gevuld met instrument-

makers. Wat wilde het geval? De oude, ver-

trouwde “Regeling Hulpmiddelen” waaruit 

ortheses werden vergoed werd voor een deel 

overgeheveld naar de ziekenhuisfinanciering 

(‘DOT’ sinds 2012). Veel duidelijkheid over de 

kaders en de impact was er tijdens de bijeen-

komst nog niet maar daar is nu gelukkig ver-

andering in gekomen.

DOT?

Een drie letters tellende afkorting die bij velen 

een frons op het voorhoofd doet rijzen. DOT 

staat voor “DBC’s Op weg naar Transparantie”. 

En “DBC” staat op zijn beurt weer voor 

“Diagnose Behandel Combinatie”. Feitelijk 

staat DOT dus voor “Diagnose Behandel 

Combinaties Op weg naar Transparantie”. 

Het zij u vergeven als u na een uitleg van de 

term “DOT” niet direct begrijpt wat er wordt 

bedoeld. Het komt er kort gezegd op neer dat 

de ziekenhuizen hun behandelingen vergoed 

krijgen op grond van standaardcombinaties 

van geregistreerde verrichtingen en diagno-

ses, en dat deze combinaties anders zijn dan 

voor 2012. En aanvullend gezegd; ziekenhuizen 

moeten volume- en prijsafspraken maken met 

zorgverzekeraars over de “zorgproducten”, de 

onderhandeleenheden voor het ziekenhuis. Een 

deel van de ortheses zou via deze systematiek 

vergoed moeten worden. En daar ontstaat nu 

juist het probleem.

 

Overheveling

Er was al langere tijd sprake van; ortheses 

die als onderdeel gezien konden worden van 

het genezingsproces na een behandeling 

in het ziekenhuis zouden niet meer uit de 

Regeling Hulpmiddelen vergoed moeten wor-

den. Zo oordeelde althans het College voor 

Zorgverzekeringen (CVZ), het college dat zich 

bezig houdt met de kaders van het verzekerde 

pakket. De kaders die voor orthesen werden 

opgesteld lieten echter veel ruimte voor ondui-

delijkheid en daar begon de onzekerheid voor 

velen. Zo zouden ortheses met een langdurig 

karakter nog wel onder de oude vertrouwde 

Regeling Hulpmiddelen vallen, maar over de 

definitie van “langdurig” werd voorheen nog 

geen uitspraak gedaan.

In de loop van 2012 is er verdere duidelijkheid 

gekomen over de precieze afbakening wanneer 

een orthese wel of niet onder de ziekenhuisfi-

nanciering valt. Het CVZ heeft in een rapport 

over de functionele bekostiging van hulpmid-

delen voor het bewegingssysteem (mei 2012) 

en in een aanvullende duiding in augustus 2012 

aangegeven waar nu de precieze grenzen lig-

gen, en heeft hierbij ook voorbeelden gegeven 

van verschillende casussen.

 

DOT or NOT?

Waar komt het nu op neer: u kunt de door u 

geleverde orthese als orthopedisch instur-

mentmaker nog steeds vergoed krijgen via de 

Regeling Hulpmiddelen als:

1.  er sprake is van een ernstige aandoening die 

het bewegingssysteem beperkt; en

2.  als op het moment van voorschrijven duide-

lijk is dat de orthese permanent is, of als op 

het moment van voorschrijven onduidelijk is 

of het gebruik van de orthese permanent is.

Voor een zeer groot deel van de ortheses veran-

dert er hierdoor weinig. Wordt er bijvoorbeeld 

een knieorthese voorgeschreven om artrose te 

ontlasten dan is er niet duidelijk of het gebruik 

permanent is. Gewoon Regeling Hulpmiddelen 

dus. Ditzelfde geldt voor ortheses die bedoeld 

zijn ter ondersteuning van het functioneren 

bij degeneratieve aandoeningen. Een orthese 

bij instabiliteit door kruisbandletsel? Het is 

onduidelijk of er moet worden geopereerd en 

de orthese op termijn niet meer nodig is, de 

conclusie is aan u.

Ook is het aan de verzekeraars om de kaders te 

interpreteren en eventueel aanvullende voor-

waarden vast te stellen bij de inkoop. Zo vindt 

een aantal verzekeraars dat bij een voorschrift 

door een huisarts vergoeding via de Regeling 

Hulpmiddelen mogelijk is, terwijl andere zorg-

verzekeraars van mening zijn dat voorschrijving 

altijd dient plaats te vinden door een medisch 

specialist. Dit hangt van de individuele polis-

voorwaarden af.

Hiernaast geldt dat de vergoeding van de 

orthese wordt verlegd naar het ziekenhuis en 

dus “DOT” is, als:

1.  het beoogd gebruik tijdelijk (niet permanent) 

is; en

2.  de orthese bedoeld is als onderdeel van de 

ziekenhuisbehandeling.

De bedoeling is dat het ziekenhuis de best 

mogelijke behandeling aan biedt en dat – als 

een orthese daar onderdeel van is – het zieken-

huis dit moet betalen. Ter verduidelijking wordt 

gesteld dat de orthese onder DOT valt als “op 

het moment van voorschrijven duidelijk is dat 

bij een normaal genezingsproces gebruik op 

termijn overbodig wordt”. Een orthese die een 

patiënt na de operatie tijdelijk moet ondersteu-

nen zal dus door het ziekenhuis moeten worden 

betaald. Maar ook ortheses die het genezings-

proces van de aandoening ondersteunen, zoals 

spreidbroekjes bij heupdysplasie, vallen onder 

DOT. Gesteld kan worden dat de grote ondui-

delijkheid met deze kaders uit de lucht is, al 

zullen er altijd punten van discussie blijven.

Martijn Hessels, consultant bij Crefact Consultants
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Help het ziekenhuis ondernemen

Als een orthese vanuit de ziekenhuisfinancie-

ring moet worden betaald, moet er voldoende 

inkoopbudget voor zijn. U zult begrijpen dat 

dat in een context van onderhandelingen over 

volume en prijs met de zorgverzekeraars niet 

vanzelf gaat:

·  Ten eerste is het zaak dat men in het zie-

kenhuis begrijpt wat er aan de hand is en de 

geschetste kaders begrijpt.

·  Ten tweede moet het ziekenhuis weten als 

onderdeel van welke behandeling er hoeveel 

ortheses worden voorgeschreven. Dat bete-

kent dus dat iedere orthese die in dit kader 

wordt aangemeten moet worden geregis-

treerd. Gelukkig biedt de nieuwe structuur 

daar wel ruimte voor. Vanaf bekostigingsre-

visie “RZ12C” kan een voorschrijving in het 

ziekenhuis worden vastgelegd en zichtbaar 

worden gemaakt aan de zorgverzekeraar. 

Maak de ziekenhuizen hiervan dus bewust! 

Want, niet registreren betekent in ieder geval 

dat er ook niet onderhandeld kan worden.

·  Last but not least geldt dat het ziekenhuis 

de onderhandelingen met zorgverzekeraars 

beter kunnen voeren als de kwaliteit van de 

behandeling goed kan worden onderbouwd. 

Uiteraard wordt dit voor een groot deel gedaan 

met behulp van kwaliteitsindicatoren, maar als 

de orthese belangrijk is voor de behandeling 

is het zaak dat het ziekenhuis hiervan goed 

op de hoogte is.

 

Kans of lastpost

Ook de orthopeed in het ziekenhuis heeft zo 

zijn uitdagingen. Hij is immers binnen de con-

text van de nieuwe ziekenhuisfinanciering niet 

meer verzekerd van voldoende volume patiën-

ten en de juiste prijsstelling. Het kan de vraag 

zijn of het ziekenhuis waarvoor hij werkt straks 

nog wel voldoende heeft weten uit te onderhan-

delen met de verzekeraar. Ook voor de ortho-

pedische afdelingen betekent dit dus dat ze 

moeten profileren… Ze moeten er voor zorgen 

dat “hun” ziekenhuis of zelfstandige behandel-

kliniek op het netvlies blijft van de eigen Raad 

van Bestuur, zorgverzekeraars en patiënten. En 

dat kan alleen met kwalitatieve behandelingen, 

een goede uitstraling en scherpe prijsstellingen. 

Kernvraag voor de orthopedisch instrument-

makers is dus hoe ze de orthopeden kunnen 

ondersteunen bij deze dilemma’s, en er voor 

kunnen zorgen dat orthesen niet onder aan het 

prioriteitenlijstje belanden.

 

DOT: u krijgt te maken met inkoopafdelingen 

van het ziekenhuis

De orthesen die vallen onder de ziekenhuisfi-

nanciering, vallen ook onder de verantwoorde-

lijkheid van het ziekenhuis. Immers, ook al is de 

patiënt thuis, het ziekenhuis bepaalt het behan-

delplan. Veel ziekenhuizen zullen dus bij de 

inkoop van orthesen striktere eisen stellen aan 

de inkoopcontracten. Wees dus scherp op de 

juridische consequenties van deze contracten.

 

Daarnaast zal het in het belang zijn van het 

ziekenhuis om, als u de leverancier bent, te 

onderhandelen over volumes en prijzen. Net als 

veel andere organisaties hebben ziekenhuizen 

daarvoor interne ondersteuning in de vorm van 

een inkoopafdeling. De inkoper zal proberen 

om het aantal leveranciers te beperken en de 

voorwaarden te creëren die zo gunstig mogelijk 

zijn voor het ziekenhuis. Misschien kent u de 

inkoper van uw ziekenhuizen al persoonlijk? 

Maar als dit niet het geval is, is een gezellig 

kopje koffie en een kennismaking tussen de 

orthopedisch instrumentmaker en de inkoper 

wellicht op z’n plek!

Eigen risico gespreid betalen!
Het eigen risico is dit jaar zoals u wellicht weet 

gestegen van €220,- naar €350,-. Dat is veel 

geld en zeker wanneer dit in één keer betaald 

moet worden. De mogelijkheid om deze reke-

ning gespreid te betalen is nog redelijk onbe-

kend en daarom willen wij dit graag onder de 

aandacht brengen. Vrijwel alle zorgverzeke-

raars bieden een mogelijkheid tot gespreid 

betalen aan. Hieronder ziet u hoe het meren-

deel van de verzekeraars hiermee omgaat:

-  Betaling in 10 (€35,- per maand) of 12 (€29,16 

per maand) maanden.

-  Dit bedrag betaalt u iedere maand, ook als 

er nog geen kosten zijn gemaakt.

-  De zorgverzekeraar betaalt de kosten binnen 

het eigen risico.

-  Is er aan het eind van het jaar teveel betaald, 

dan wordt dat automatisch terugbetaald.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de 

mogelijkheid voor gespreid betalen dan dient 

dat voor 1 januari van het jaar waarin u dit wilt 

doen aangegeven te zijn. Aangezien 2013 al 

een paar maanden onderweg is, is dat nu niet 

meer van toepassing. Maar voor 2014 zou u het 

te zijner tijd kunnen aanvragen. Deze regeling 

loopt dan tot u zich afmeldt.

Mocht er een rekening komen voor 2013, 

maar is het te laat om de gespreide betaling 

in te zetten, dan kan er een betaalafspraak 

gemaakt worden. Zeker wanneer deze rekening 

het gehele eigen risico bevat is uw zorgver-

zekeraar vaak bereid hier een betaalafspraak 

over te maken.

Niet iedere zorgverzekeraar hanteert dezelfde 

regels. Wanneer u van deze regeling gebruikt 

wilt maken, check dan uw verzekeringspolis of 

informeer bij uw zorgverzekeraar. 

Össur helpt

Össur organiseert in 2013 een aantal bijeen-

komsten voor orthopedisch instrumentma-

kers. Het doel is om u te ondersteunen in de 

bijdrage die u kunt leveren aan ziekenhuizen om 

de ortheses op een goede manier vergoed te 

krijgen. Samen met Crefact Consultants wordt 

tijdens deze bijeenkomsten verder ingegaan op 

de praktijk van DOT en wat u er aan kan doen 

om niet onnodig omzet te laten weglekken. Wilt 

u meer weten over deze bijeenkomsten? Neem 

contact op met uw Area Manager van Össur.

 

DOT is een bedreiging voor uw omzet als u ach-

ter over leunt en er vanuit gaat dat het vanzelf 

over gaat. Maar DOT gaat voorlopig niet meer 

over. En DOT biedt ook voldoende mogelijkhe-

den om uw markt te consolideren en uw positie 

in het ziekenhuis te versterken!
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Flex-Foot Cheetah® Xtreme met Nike Spike Pad

Flex-Foot Cheetah® Xtend met Nike Spike Pad

Nike Spike Pad

Flex-Foot Cheetah Xtreme, dé voet voor sprinten over korte afstanden.  Vooraanstaande 
atleten over de hele wereld hebben deze voet gedragen en hebben er al meerdere wereld-
records mee behaald.  Het voetblad van koolstofvezel is speciaal ontwikkeld voor snelle, 
korte  sprints en heeft een sterkere kromming dan de andere Flex-Foot Cheetah’s. Dankzij 
deze dynamische vorm kan de voet verder buigen, wat leidt tot een krachtige energie-
boost. Een langere, plattere teen versterkt de afzet en de buis met plantairflexie zorgt 
voor een betere voorwaartse beweging.

Uitgelicht

Flex-Foot Cheetah Xtend is ontworpen met en getest door vooraanstaande atleten. Flex-
Foot Cheetah Xtend is de perfecte voet voor langere sprints en hardlopen over kortere 
afstanden (400-5000 m). De voet heeft een effectief blad van koolstofvezel en een con-
stante kromming richting de teen voor een soepele afrol. Flex-Foot Cheetah Xtend heeft 
iets meer buiging dan Flex-Foot Cheetah, maar niet zoveel als Flex-Foot Cheetah Xtreme. 
De langere, plattere teen versterkt de afzet en de buis met plantairflexie zorgt voor een 
betere voorwaartse beweging.  Het voetblad is lichter dan die van Flex-Foot Cheetah 
Xtreme, maar wel wat zwaarder dan Flex-Foot Cheetah.

Uniek voor deze Flex-Foot Cheetah’s is de Nike Spike Pad. Deze biedt specifieke tractie 
die is geoptimaliseerd voor het voetblad. Nike heeft meer dan 22 jaar ervaring in het 
ontwerpen van atletiek- en hardloopschoenzolen. De middenzool is gemaakt van Phylon 
(Nike’s EVA) en er is sprake van verschillende mate van dichtheid in de middelzool: 
zachter aan de achterkant voor de landing en harder aan de voorkant voor meer kracht. 
De zool heeft piramidevormige spikes en extra spikes kunnen gekocht worden bij Nike. 
De instrumentmaker lijmt de Nike Spike Pad onder de Flex-Foot Cheetah. De Nike Spike 
Pad mag alleen gebruikt worden op de atletiekbaan. 

Er is ook een nieuwe uitlijningsadapter ver-
krijgbaar voor Flex-Foot Cheetah’s, die het 
mogelijk maakt het blad sneller af te stellen 
en eenvoudiger uit te lijnen. De adapter is 
te gebruiken voor aanpassing in hoogte, 
aanpassing in dorsaal-/plantairflexie, aan-
passing in interne en externe rotatie en 
aanpassing in het naar binnen of buiten 
draaien van de voet. De adapter is een 
losse bestelling.

Uitlijningsadapter

16



Uitgelicht

17



Laura-Jane en Ilse zijn samen met de 

medewerkers van Klantenservice vaak 

het eerste aanspreekpunt voor de klant. 

Samen verwerken zij jaarlijks zo’n 10.000 tele-

foontjes, waarvan 80% afkomstig is uit 

Benelux. Laura-Jane en Ilse werken beide al 

ruim 6 jaar bij Össur. Tijd om nader kennis te 

maken met de dames.

? Omdat jullie in veel gevallen het eerste 

aanspreekpunt zijn voor onze klanten, is 

het makkelijk aan te nemen dat jullie 

telefonistes zijn. Maar ongetwijfeld komen er 

meerdere aspecten kijken bij zo’n drukke, 

hectische baan als Frontdeskmedewerker. 

Kunnen jullie eens een gemiddelde werkdag 

beschrijven? 

Dat klopt, onze werkdag is erg gevarieerd. 

We zijn niet alleen Frontdeskmedewerker, we 

nemen ook wat administratieve werkzaamhe-

den voor onze rekening. Naast het ontvangen 

van gasten, klanten en collega’s en het behan-

delen van de inkomende telefoontjes, boeken 

wij bijvoorbeeld hotels, vluchten, huurauto’s, 

taxi’s voor onze collega’s en/of voor klanten. 

Frontdeskmedewerkers Laura-Jane en Ilse

Dubbelinterview

Als klanten of collega’s een verzoek hebben, 

proberen wij daar invulling aan te geven. Deze 

verzoeken lopen soms erg uiteen, maar dat 

maakt het werk zeer leuk en gevarieerd. Verder 

verzorgen wij alle inkomende en uitgaande 

post en printen wij dagelijks alle facturen uit 

voor Össur Europe. We doen van alles wat en 

we werken dus eigenlijk zowel mét als voor 

onze collega’s. We vervelen ons in ieder geval 

nooit!

? Het klinkt ook alsof jullie veel contact met 

andere afdelingen binnen het bedrijf 

hebben. In hoeverre werken jullie samen met 

deze afdelingen?

Wij hebben inderdaad contact met alle afdelin-

gen. Dit kan zijn omdat iemand bijvoorbeeld 

een pen of een rolletje plakband nodig heeft of 

omdat iemand een vlucht geboekt wil hebben. 

Ook als er een calamiteit is zijn wij het eerste 

aanspreekpunt. Vandaar ook dat alle gasten 

zich bij ons moeten registeren zodat wij weten 

wie er allemaal in het gebouw is.

? Op één dag in de week zitten jullie samen 

bij de receptie. zijn de taken dan specifiek 

verdeeld?

Ja, dat is de donderdag, de leukste dag van de 

week! Deze dag is nodig om alle werkzaamhe-

den van de hele week samen door te nemen 

en eventueel over te dragen. We doen beide 

hetzelfde en hebben niet specifiek ieder onze 

eigen taken. Soms zijn er ook losse projecten 

waar één van ons mee bezig is. Op donderdag 

kun je daar dan ongestoord aan werken, de 

ander neemt dan de overige taken op zich. 

? In deze functie moet je wel heel 

servicegericht zijn. Heb je nooit moeite je 

stem onder controle te houden en je gezicht 

in de plooi?

Onze gezichten zitten toch altijd in de plooi?! 

Het is inderdaad erg belangrijk dat we altijd 

servicegericht zijn, maar dat kost ons weinig 

moeite hoor. Het hoort gewoon bij het werk en 

het is juist fijn als je iemand kunt helpen door 

begrip te tonen en actie te ondernemen. We 

doen wat we kunnen en die stem blijft gewoon 

onder controle!
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Frontdeskmedewerkers Laura-Jane en Ilse

U dient uw bestelling bij ontvangst direct te con-

troleren en de pakbon die bij de zending hoort 

te bewaren. Als er bij het bestellen of verzenden 

van de artikelen een fout is gemaakt, neem 

dan onmiddellijk contact op met de afdeling 

Klantenservice/Besteldienst om een retourauto-

risatienummer (RS#) aan te vragen. U dient bin-

nen vijf werkdagen nadat u uw bestelling heeft 

ontvangen contact op te nemen met Össur. 

Hierna accepteert Össur geen aansprakelijkheid 

voor verzendfouten. 

Wij maken u erop attent dat u te allen tijde zelf 

verantwoordelijk bent voor het retourneren. 

Alleen als de fout bij Össur ligt (orderverwer-

kingsfouten), regelen wij het retourneren van 

het betreffende artikel. Dit geldt dus niet voor 

garantieclaims.

Een retourzending kan alleen worden ver-

werkt als u hiervoor voorafgaande 

toestemming en een RS# num-

mer heeft aangevraagd. Het 

RS# nummer moet op de 

buitenkant van de verpak-

king worden vermeld en een 

kopie van de originele factuur 

of pakbon moet worden meege-

stuurd. Wij kunnen het retourproces 

niet garanderen wanneer er geen RS# num-

mer en/of kopie van de factuur of pakbon 

bijgesloten is. Nadat de retourzending bij ons 

geïnspecteerd is kunt u binnen enkele dagen 

een creditnota verwachten. Nieuwe en onge-

bruikte producten dienen teruggestuurd te 

worden in de originele verpakking. Als u niet 

zeker bent of wij het product kunnen cre-

diteren, neemt u dan contact op met onze 

Klantenservice/Besteldienst. Ook voor vra-

gen wat betreft garantie, producten of 

andere zaken staan onze collega’s van 

de Klantenservice/Besteldienst 

u graag te woord.

In deze Insight willen wij graag aandacht 

besteden aan retourzendingen van onze 

producten. De procedure kunt u vinden 

achter in onze catalogi, maar hieronder zetten 

we alles nog even op een rijtje.

Retourzendingen

?Bij zo’n functie waarin je veel contact met 

andere mensen hebt, valt ongetwijfelt 

weleens iets grappigs voor. Hebben jullie 

een leuke anekdote om met onze lezers te 

delen?

Onlangs nog maakten we een kleine blunder. 

We waren op de hoogte dat er een gast zou 

komen in de ochtend, we noemen hem maar 

even meneer Jansen. Toen er rond het aan-

gekondigde tijdstip een man binnenkwam 

en wij hem heel enthousiast begroetten met 

“Goedemorgen meneer Jansen!!” keek hij ons 

erg vreemd aan… Hij bleek niet meneer Jansen 

te zijn, maar heel iemand anders! Ach ja, dat 

is dan de vriendelijkheid en gastvrijheid die je 

wilt uitstralen. Gelukkig vond de man het zelf 

achteraf ook wel erg grappig. Hij werd tenslotte 

heel enthousiast ontvangen door ons!

? En wat nou als jullie er beide niet zijn?

Dan hebben we gelukkig nog altijd onze 

lieve Els! Zij is onze vaste invalkracht, onze 

redder in nood. Els kent veel van onze klanten 

en heeft jarenlange ervaring als receptioniste. 

Ze is echt het zonnetje in huis en niet meer te 

missen bij de Frontdesk. 

? Tenslotte, wat maakt het werk nou juist zo 

leuk?

De veelzijdigheid, diversiteit en ja, vooral die 

donderdagen hè! Wij zijn echt een team en dat 

heeft zich wel bewezen in al die jaren dat we 

samenwerken. Het is echt heel bijzonder en 

fijn dat je precies weet hoe je collega werkt en 

dat we het werk goed aan elkaar kunnen over-

dragen. We hebben aan een half woord en een 

blik genoeg en vullen elkaar goed aan. Om het 

mooi af te sluiten: “Dat moet je koesteren!“.
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Össur Europe BV
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Agenda
31 mei 2013

NOV voorjaarscongres

Jaarbeurs Utrecht

22 juni 2013

ISPO: Niches in de 

gehandicaptensport

13 september 2013

Symposium Össur i.s.m. UMCG 

en Rijndam Revalidatie

De Cantharel, Apeldoorn

4 oktober 2013 

ISPO jaarcongres

10-11 oktober 2013

NOV najaarscongres

31 oktober-1 november 2013 

VRA jaarcongres

Össur aanwezig op 
2nd Luxembourg Osteotomy Congress

Op 12 en 13 april jl. vond in Luxemburg 

een congres plaats met als onderwerp 

“Monocompartmental 

Osteoarthritis? Unload it!”

Osteoartitis (OA) is een groot wereldwijd pro-

bleem. Op dit congres spraken vele experts 

over mogelijke behandelingen van artritis 

en volgden interessante, kritische discussies 

rondom dit probleem. Hands-on workshops, 

demonstraties en presentaties gingen dieper 

in op praktijksituaties en verschillende aanpak-

ken. Ook nieuwe en alternatieve technologieën 

om de knie te ‘unloaden’ kwamen aan bod, 

waaronder uiteraard ook Össurs’ Unloader 

One. 

Onze IJslandse collega Thorvaldur Ingvarsson, 

Executive Vice President of Research and 

Development, was een van de sprekers op 

dit congress en sprak over de voordelen van 

kniebracing bij OA. Daarnaast waren onze 

Area Manager voor Bracing & Supports in 

Nederland, Rolof Oudenhoven, en Katy Farr, 

Klinisch Specialist voor Bracing & Supports 

aanwezig om een workshop te geven rondom 

de behandelingen van gonartrose. 

Op 18 en 19 april vond in Harrogate (Groot-

Brittannië) de 4e UK-Dutch Rehabilitation 

Meeting plaats. Össur collega’s uit Engeland 

en Nederland waren aanwezig met een stand 

en onze collega Hildur Einarsdóttir, werkend bij 

de Prosthetic Marketingafdeling in IJsland, gaf 

een presentatie over microprocessor gestuurde 

knieën in een speciale meeting van dr. Imad 

Sedki. Al met al een zeer interessante bijeen-

komst waar Engelse en Nederlandse revalida-

tieartsen elkaar vonden, kennis op deden en 

kennis deelden.

VRA en BSRM slaan handen in één


