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Bijna 1,2 miljoen mensen in Nederland 

hebben artrose. Hiervan hebben ongeveer 

600.000 mensen osteoartrose (OA) in de 

knie en elk jaar komen daar zo’n 53.000 knie 

OA patiënten bij. Deze mensen consulteren 

als eerste hun huisarts en krijgen adviezen 

als stoppen met actieve sporten, afvallen en 

medicijnen slikken of worden doorverwezen 

naar een orthopeed, fysiotherapeut, sport-

arts of reumatoloog. Uit onderzoek van de 

NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie) over “samen beslissen” (2013) blijkt 

dat 70% van de patiënten graag sámen met de 

huisarts zou willen beslissen over de behan-

deling. Ook bleek dat 63% niet meer dan één 

optie kreeg en niet werd betrokken bij de keuze 

voor de behandeling.

Om patiënten meer inzicht te geven in de 

aandoening én in de behandelopties heb-

ben wij deze zomer hard gewerkt aan een 

compleet nieuwe website voor OA patiënten:  

www.ossur.nl/pijnindeknie. Hierop is informa-

tie te vinden over osteoartrose, de verschil-

lende behandelopties, onze Unloader One® 
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en de manieren waarop een patiënt actie kan 

ondernemen. Dit alles om patiënten meer 

informatie te geven voorafgaand aan hun 

afspraak bij de huisarts of nadat de diagnose 

osteoartrose in de knie is gesteld. 

In deze Insight geven we u ook weer een update 

over de ontwikkelingen in de zorgfinanciering 

in de revalidatiesector. Zo houden we u op de 

hoogte van alle veranderingen en aanpassin-

gen en kunt u deze kennis weer verspreiden.

 

Verder in deze Insight aandacht voor actieve 

prothesegebruikers én Össur collega’s. 

En bent u nieuwsgierig geworden naar enkele 

producten of wilt u meer informatie ontvan-

gen? Bezoek ons dan eens op een van de 

komende congressen waar wij aanwezig zijn. 

Het NOV congres bijvoorbeeld, waar wij uiter-

aard onze Unloader One presenteren. Of op 

het VRA congres, waar onze Unity® range 

natuurlijk niet mag ontbreken.

Met vriendelijke groet,

Simone Faessen

MarCom Manager Benelux
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“Prestatiebekostiging” en “vrije marktwer-

king” zijn de toverwoorden van de 21ste 

eeuw voor de zorgfinanciering waarmee 

gepoogd wordt de financiële gaten te dichten die 

momenteel vallen in onze verzorgingsstaat. Ook 

voor de revalidatie-instellingen betekent dit dat 

het relatief veilige budget-gedreven bekostigings-

systeem wordt losgelaten en dat  langzaam maar 

zeker de beweging richting een “vrije markt” is 

ingezet. In de praktijk betekent dit dat er met 

zorgverzekeraars onderhandeld moet gaan wor-

den over “het volume” en “de prijs”, een bewe-

ging waarbij de sector een jaar achter loopt op 

de ziekenhuiswereld. Dat deze marktgerichte 

vergoedings-systematiek impact heeft op zowel 

patiënten als de beroepsbevolking binnen de 

revalidatiesector moge duidelijk zijn.

EENHEDEN VOOR VOLUMES EN RISICO’S

Om afspraken te kunnen maken over “volumes” 

en “prijzen” moeten er eerst eenheden wor-

den gedefinieerd die als basis dienen voor deze 

onderhandelingen en afrekeningen. Voor zowel 

de ziekenhuizen als de revalidatie-instellingen 

zijn daartoe de zogenaamde zorgproducten 

ontwikkeld binnen het project DOT (DBC’s Op 

weg naar Transparantie). Zorgproducten zijn 

voor revalidatie-instellingen als kilogrammen 

op een Liberiaanse fruitmarkt; de basis voor de 

onderhandeling, maar je bent volkomen afhan-

kelijk van de weegschaal. 

De eenheid waarin de onderhandeling en de 

verrekening plaats vindt heeft directe impact 

op de risico’s voor de zorgverzekeraar en de 

revalidatie-instelling. U begrijpt; meer finan-

cieel risico voor de instelling betekent minder 

financieel risico voor de zorgverzekeraar en visa 

versa. Wereldwijd zijn er verschillende systemen 

in gebruik om de eenheden te definiëren waar-

mee instellingen worden betaald. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan:

• Gemaakte kosten door de instelling

• Bekostiging per verrichting

• Bekostiging per dag

• Bekostiging per case

• Bekostiging per episode

• Vast bedrag per patiënt

Als de reëel gemaakte kosten door de instel-

ling worden vergoed draagt de betalende par-

tij alle financiële risico’s. Als er daarentegen 

een vaste vergoeding is voor elke patiënt lig-

gen de risico’s volledig bij de instelling. In de 

meeste landen wordt er daarom gekozen voor 

een bekostiging per case, veelal uitgedrukt in 

zogenaamde DRG’s. Binnen deze case based 

payment systemen zijn de risico’s voor beiden 

partijen ongeveer even groot zijn. In Nederland 

heeft men gekozen voor bekostiging per episode 

waarbij de risiconaald negatief doorslaat richting 

de instellingen.

ZORGPRODUCTEN

In het verleden werden door revalidatie-

instellingen zogenaamde budgetparameters 

geregistreerd om het budget te berekenen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleegdagen 

en toeslagen voor bepaalde patiëntengroe-

pen. Per 2012 dienden naast deze zogenaamde 

“budgetparameters” ook de ingrediënten voor 

de nieuwe onderhandeleenheden te worden 

aangeleverd. Centraal worden deze ingredi-

enten middels beslisbomen samengevoegd 

tot “zorgproducten”, de onderhandeleenheid 

en afrekeneenheid voor een patiënt over een 

vastgelegde periode. 

Met dit zorgproduct onder de arm kan de reva-

lidatie-instelling vervolgens bij de verzekeraar 

een vergoeding claimen. In theorie worden er 

dan prijsafspraken gemaakt tussen zorgverze-

keraars en instellingen over hoeveel van welk 

zorgproduct en tegen welke prijs er geleverd 

gaat worden.

Gewapend met een tas vol zorgproducten kun-

nen (zoals de weegschaal op de Liberiaanse 

fruitmarkt) de onderhandelingen beginnen. 

Alleen gebruikt men in Liberia Engelse pounds 

in plaats van kilogrammen, een eenheid waar 

wij Nederlanders niet zoveel mee kunnen. Ik 

zou niet weten hoeveel pound appels ik nodig 

ONTWIKKELINGEN IN DE REVALIDATIESECTOR  
IN DE ZORGFINANCIERING

Door: Martijn Hessels - consultant bij Crefact Consultants
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heb voor het bereiden van een appeltaart. Een 

uitdaging die verdacht veel lijkt op de situatie 

bij de overgang van budgetparameters naar 

zorgproducten.

TRANSITIEPERIODE

Om de revalidatie-instellingen langzaam te laten 

wennen aan de nieuwe afreken- en onderhan-

deleenheid is er een transitiemodel afgespro-

ken. Doel van dit model is het opvangen van de 

systeemrisico’s. In de praktijk betekent dit dat 

in 2012 de afrekening van de instellingen werd 

gedaan in de nieuwe zorgproducten maar dat 

er 95% dekking was vanuit de oude budget-

systematiek, het zogenaamde “FB-budget” of 

“schaduwbudget”. In 2013 was dit ook 95% 

en dit jaar, in 2014 wordt nog slechts 70% van 

de omzet van de instellingen gedekt door het 

schaduwbudget. In 2015 zal dit vangnet volledig 

wegvallen en vinden verrekeningen en onder-

handelingen plaats in zorgproducten, een big-

bang waar de ziekenhuizen dit jaar reeds mee 

te kampen hebben. 

NIEUWE INGREDIËNTEN; ZORGVRAAGIN-

DEX EN ICD-10

In 2013 werd er een nieuwe verplichte parame-

ter geïntroduceerd die moet worden aangele-

verd voordat er kan worden gedeclareerd; de 

zorgvraagindex. Deze zorgvraagindex zou de 

zorgvraag van de patiënt moeten uitdrukken 

en is gebaseerd op de volgende drie elementen:

1. Ambitieniveau van de patiënt

2.  Externe belemmerende of ondersteunende 

factoren

3.  Patiëntgebonden belemmerende of onder-

steunende factoren

Ook moet per 2015 de ICD-10 per patiënt wor-

den uitgeleverd. ICD-10 staat voor “International 

Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems, release 10”. De ICD is de enige 

wereldwijd gebruikte classificatie die aandoenin-

gen en complexiteit van patiënten meetbaar en 

telbaar maakt. Voorlopig moet de ICD-10 door 

revalidatie-instellingen per januari 2015 alleen 

aan het Declaratie Informatie Systeem worden 

aangeleverd, maar in de toekomst mogelijk ook 

richting zorgverzekeraar. Bovendien onderzoekt 

de Nederlandse Zorgautoriteit of en hoe de 

ICD-10 in de bekostiging van de medisch-spe-

cialistische zorg een rol kan krijgen. Mogelijk 

worden dan de lokaal in Nederland ontwikkelde 

diagnoselijstjes, zogenaamde typeringslijsten, 

vervangen door een internationaal systeem. 

Beide toevoegingen hebben als doel het creëren 

van meer transparantie.

EFFECTEN VOOR DE 

REVALIDATIE-INSTELLINGEN

De belangrijkste vraag is wat al deze verande-

ringen voor effect gaan hebben op de sector. 

Hiervoor kunnen we deels kijken naar de erva-

ringen van de ziekenhuissector.

De overgang naar DOT betekent een tweeledig 

risico voor revalidatie-instellingen; aan de ene 

kant moeten er voldoende ingrediënten worden 

aangeleverd om tot de juiste afleiding van zorg-

producten te komen nadat de zorg is geleverd 

aan de patiënt. Aan de andere kant vallen de 

budgetten weg en moet er over de te leveren 

zorg onderhandeld worden. In 2014 zijn er nog 

maximumtarieven gekoppeld aan de zorgpro-

ducten en kunnen de onderhandelingen dus 

vooral leiden tot lagere prijzen per zorgproduct.

In ieder geval zien we bij de ziekenhuizen dat 

onderhandelingen slechts mondjesmaat van 

de grond komen en dat er vaak door zorgverze-

keraars een kaasschaaf wordt gebruikt om het 

totale budget te reduceren. Er worden veelal 

lumpsumafspraken of afspraken over de maxi-

male productie gemaakt. 

Daarnaast zien we bij ziekenhuizen dat het juist 

en volledig registreren een cruciale rol speelt. 

Onderregistratie leidt tot goedkopere zorgpro-

ducten terwijl de diensten wel zijn geleverd aan 

de patiënt. Ook moeten de interne kostprijzen 

kunnen worden gegenereerd en onderbouwd 

en daarvoor zijn voldoende data noodzakelijk. 

Als bijvoorbeeld blijkt dat er bij 20% van de 

patiënten een orthese wordt aangemeten maar 

deze wordt onvoldoende geregistreerd dan kan 

er in de onderhandelingen met de zorgverzeke-

raar onvoldoende uitleg worden gegeven over 

de kostprijs. Voldoende en correct declareren 

is dus het advies.
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Het enige geavanceerde vacuümsysteem 
speciaal voor gebruik met bewezen  
Seal-In® en Flex-Foot® technologie. 

Het Unity vacuümsysteem van Össur maakt geavanceerde vacuümbevestiging mogelijk 

zonder sleeve, een  ontwikkeling die acceptatie door gebruikers gemakkelijker maakt. 

Bovendien werkt de vacuümpomp onafhankelijk van de Flex-Foot voetmodule, waar-

door de voet optimaal en met maximale efficiëntie kan worden gebruikt. Zonder sleeve wordt 

de range of motion niet beperkt en kan het vacuüm met een druk op de knop snel en eenvoudig 

worden opgeheven.

Unity past alleen daar vacuüm toe waar het nodig is, namelijk rondom het distale deel van been, 

en stabiliseert zo het volume. Tegelijkertijd creëert het een zeer effectieve vacuümbevestiging 

zonder sleeve. Dit geavanceerde distale vacuüm minimaliseert bovendien het risico op proximale 

lekkage van vacuüm en problemen met lekken die zich voordoen bij meer traditionele vacuüm-

methoden boven de knie.

De Unity range is de afgelopen maanden flink uitgebreid. Op de volgende pagina’s ziet u voor 

welke voeten Unity beschikbaar is.

UNITY® TT RANGE

Unity voor
PROPRIO FOOT®

Het ontwerp van PROPRIO FOOT biedt 

ongekende fysiologische voordelen 

en zorgt voor een aanzienlijke 

afname van veel van de compenserende bewe-

gingen die geamputeerden vaak maken.

Het kernontwerp van de voet is gebaseerd 

op de bewezen Flex-Foot-technologie, zoals 

licht, maar zeer sterk koolstofvezelmateriaal 

dat wordt gehard en gelaagd door middel van 

processen die ook in de lucht- en ruimtevaart 

worden toegepast. De bewegingsanalyse voor 

PROPRIO FOOT is gebaseerd op het gepaten-

teerde technologieplatform van Dynastream, 

vooraanstaande experts op het gebied van 

onderzoek naar en ontwikkeling van proprio-

ceptieve, ‘slimme’ apparaten die gebruikmaken 

van inertiale en draadloze technologie.

VOOR MENSEN DIE:

•  zich op hun omgeving willen richten, in plaats 

van de ondergrond waarop ze lopen

•  meer stabiliteit, efficiëntie en comfort nodig 

hebben op hellingen en trappen

•  maximaal 125 kg wegen 
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Unity voor
Flex-Foot Balance®

De multiaxiale voet voor minder actieve 

geamputeerden combineert comfort 

en stabiliteit met de welbekende 

eigenschappen van de Flex-Foot. De teenhef-

boom over de hele lengte en het multiaxiale 

ontwerp zorgen voor een vloeiende beweging 

van hielslag tot teenafzet. De optimale aanpas-

sing van de voet aan de ondergrond zorgt voor 

een gebalanceerd en natuurlijk looppatroon, 

waardoor de Flex-Foot Balance de perfecte 

oplossing is voor patiënten die onlangs een 

amputatie hebben ondergaan.

VOOR MENSEN DIE:

•  ondersteuning en stabiliteit nodig hebben

•  belang hebben bij een teenhefboom over 

de hele lengte ter ondersteuning van een 

verzwakte quadriceps

• maximaal 136 kg wegen

Unity voor  
Vari-Flex®

Deze populaire, lichtgewicht en energie-

efficiënte voet biedt gebruikers een 

hoog niveau aan zekerheid en veilig-

heid. De onmiskenbare EVO™-technologie van 

Össur zorgt voor een soepele afrolbeweging 

en draagt bij aan een natuurlijker, symmetri-

scher looppatroon. Dit leidt tot minder ver-

moeidheid en uiteindelijk minder belasting op 

de onderrug en de gezonde zijde van het 

lichaam. De effectieve mix van comfort en 

dynamiek van Vari-Flex is geschikt voor de 

meeste activiteiten. 

VOOR MENSEN DIE:

•  tal van binnen- en buitenac-

tiviteiten ondernemen

• graag op blote voeten lopen

• maximaal 166 kg wegen

Unity® voor
LP Vari-Flex®

Deze voet biedt dezelfde voordelen als 

Vari-Flex, maar dan met een lagere 

inbouwhoogte. De voet is gemakkelijk 

uit te lijnen, te bevestigen en door het slanke 

profiel is de voet goed cosmetisch te bedekken. 

De voet biedt geamputeerden veel vertrouwen 

en veiligheid. Door een natuurlijker looppatroon 

wordt vermoeidheid verminderd en worden de 

onderrug en gezonde zijde minder belast. De 

voet is geschikt voor elke activiteit. Dankzij de 

EVO-technologie ervaart de gebruiker een 

natuurlijk looppatroon, doordat het potentieel 

van de voetplaat volledig wordt benut. 

VOOR MENSEN DIE:

• een lang restledemaat hebben

•  tal van binnen-en buitenac-

tiviteiten ondernemen

• maximaal 166 kg wegen
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Unity® voor  
Re-Flex Rotate™

Re-Flex Rotate met EVO™ is een duur-

zame, highperformance voetprothese, 

ontworpen voor de uitdagingen tijdens 

het werk in en de vrije tijd. Door de combinatie 

van optimale schokdemping, comfortabel 

bewegen en een uitstekende energieteruggave 

is Re-Flex Rotate ideaal voor actieve en druk-

bezette mensen die met hun dagelijkse voet 

aan verschillende soorten activiteiten willen 

kunnen deelnemen. Dit onderhoudsvrije ont-

werp biedt zowel verticale schokdemping als 

rotatie, vermindert de belasting op het lichaam 

en verbetert bovendien de beheersing en het 

comfort.

VOOR MENSEN DIE:

•  rotatiebeheersing en goede schok-

demping nodig hebben

•  een veelzijdige voet willen voor acti-

viteiten met een laag tot hoog belas-

tingsniveau, inclusief sport

•  maximaal 147 kg wegen

Unity® voor  
Re-Flex Shock™

Re-Flex Shock biedt actieve gebruikers 

een hoge energieteruggave en uitste-

kende schokdemping. Het is een 

robuuste, high-performance voet die berekend 

is op zware activiteiten en ideaal is voor belas-

tende sporten. Dit onderhoudsvrije ontwerp 

is uitgerust met beproefde technologie en kan 

eenvoudig worden gemonteerd en uitgelijnd. 

Dankzij de EVO™ technologie kan de voet 

beter worden aangestuurd, wat bijdraagt aan 

een natuurlijker, soepel looppatroon.

VOOR MENSEN DIE:

•  goede schokdemping nodig hebben

•  een voet willen voor diverse doeleinden en 

activiteiten met een hoge belasting

•  maximaal 166 kg wegen

Unity® voor  
LP Rotate™

Deze voet is speciaal ontwikkeld voor 

mensen met een lang restledemaat 

en onvoldoende afstand tot de grond 

om de Re-Flex Rotate™ te kunnen gebruiken. 

Deze compacte voet slaat energie op en biedt 

rotatie en schokdemping, ontworpen om 

schuifkrachten op het restledemaat te ver-

minderen. De Rotate schokmodule is gecom-

bineerd met de LP Vari-Flex voetmodule. De 

EVO-technologie van Össur houdt in dat het 

volledige potentieel van de voetplaat bij iedere 

stap benut wordt, wat helpt bij het verbeteren 

van een natuurlijke loopbeweging.

VOOR MENSEN DIE:

• een lang restledemaat hebben

•  rotatiebeheersing en goede schokdemping 

nodig hebben

• maximaal 147 kg wegen

UNITY® TT RANGE

COMING SOON
Unity voor TF

SmartConfigure beschikbaar vanaf September!
Download de gratis Össur SmartConfigure App in de AppStore en bouw uw 
Unity Total Solutions.

Apple, the Apple logo, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

*  Unity wordt aanbevolen met de Seal-In technologie



Anderhalf jaar geleden maakten we in 

de Insight kennis met SYMBIONIC 

LEG-gebruiker Hans van Dongen. De 

nu 53-jarige zelfstandig ondernemer in de 

bouw werd 8 jaar geleden geamputeerd en we 

berichtten in mei 2013 over zijn ervaringen 

met SYMBIONIC LEG. Onlangs is Hans over-

gegaan op de nieuwe SYMBIONIC LEG 3 en 

wij zijn natuurlijk benieuwd naar zijn eerste 

ervaringen.

“Ik draag nu de nieuwste versie van SYMBIONIC 

LEG: SYMBIONIC LEG 3. Ik was al erg tevreden 

met mijn SYMBIONIC LEG, maar deze nieuwe 

versie is veel meer gespecialiseerd, veel gede-

tailleerder. Ik doel daarmee onder andere op de 

weerstand: ik kan gewoon een trap aflopen zon-

der de leuning te hoeven gebruiken. Ik kon nooit 

geloven dat dat mogelijk was, maar nu wel.”

Ook Westland Orthopedie, de instrumentmake-

rij van Hans, is blij met de nieuwste innovaties 

van zijn prothese: ”We zien dat de communica-

tie tussen de voet en de knie is verbeterd waar-

door de bewegingen van Hans heel vloeiend en 

natuurlijk zijn”, aldus Johan Veerbeek.

Ook op zijn werk ziet Hans vele voordelen: “Ik 

werk op de bouw, daarom is mobiliteit voor mij 

erg belangrijk. Ik bezoek alle bouwprojecten zelf 

en de oppervlakten van deze bouwterreinen zijn 

telkens weer anders: dan vlak, dan erg onregel-

matig, soms een harde ondergrond, soms zacht. 

Ik merk dat ik nu, als ik op een bouwterrein loop, 

gewoon loop. Ik denk niet aan de ondergrond, 

ik denk niet aan het lopen zelf, ik loop gewoon 

zonder na te denken.”

Johan Veerbeek ziet dat Hans zijn zelfvertrou-

wen hier ook door is vergroot: “Hans loopt meer 

ontspannen en hoeft niet na te denken bij het 

lopen. Het is mooi om te zien dat hij zelfs op 

onregelmatige ondergronden zo goed uit de 

voeten kan en hierdoor zijn werk kan blijven 

doen.”

Hans ziet dat hij zijn leven flink heeft kunnen 

veranderen op een positieve manier. Dat wil hij 

ook graag op anderen overbrengen: “Ik advi-

seer graag mensen die ook geamputeerd zijn, 

gewoon als vriend, omdat ik weet wat ze door-

maken, omdat ik de situatie waar ze inzitten ken. 

En als ik hen alleen al een heel klein beetje kan 

helpen en hen de juiste richting in kan sturen 

met mijn kennis en ervaring, dan kan ook hún 

leven op een positieve manier veranderen.”

SYMBIONIC® LEG 3 

Interview met Hans van Dongen

“Sommige mensen dragen 
een horloge, ik draag 
SYMBIONIC LEG 3”
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Onlangs heeft Össur de Rebound 

Diabetic Walker geïntroduceerd, dé 

walker voor mensen met een dia-

betische voet. Deze doelgroep is groot en de 

behandeling van diabetische wonden is belan-

grijk. Daarom hebben wij revalidatiearts Jan-

Willem Meijer gevraagd om wat meer inzicht 

te geven in deze aandoening en de 

behandelmethoden.

? Kunt u wat meer vertellen over diabetes 

mellitus?

Diabetes betekent letterlijk ‘doorstroming’, 

mellitus betekent ‘honingzoet’. In de volks-

mond wordt deze aandoening ook ‘suiker-

ziekte’ genoemd, en houdt een tekort van of 

ongevoeligheid voor insuline in. Er zijn twee 

typen te onderscheiden: type 1 (10% van de 

patiënten) en type 2 (90% van de patiënten). 

Patiënten met diabetes mellitus hebben een 

hoge glucosewaarde in het bloed en daardoor 

glucose in de urine en moeten ze veel plassen 

en drinken. Ook is er sprake van een verdere 

metabole ontregeling. 

Ongeveer 800.000 mensen in Nederland heb-

ben diabetes mellitus. In 5 tot 7% van de geval-

len leidt deze ziekte tot amputatie. Meer dan 

50% van de amputaties in Nederland zijn zelfs 

het gevolg van diabetes. 

?Wat zijn de behandelmogelijkheden voor 

de diabetische voet?

Door de behandelingen te blijven optimali-

seren, zouden we het aantal amputaties nog 

meer kunnen reduceren. 

Ten eerste is preventie natuurlijk belangrijk. 

Door mensen met een verhoogd risico op te 

sporen kan voortijdig ingegrepen worden. 

Daarnaast is het belangrijk dat er, wanneer er 

al sprake is van een diabetische voet, voor goed 

schoeisel gezorgd wordt. Adequate schoenen, 

soms op maat gemaakt, met specifieke eisen 

ter bescherming van de voet worden aanbe-

volen in een redelijk vroeg stadium. Indien er 

toch een diabetisch voetulcus is ontstaan, is 

het belangrijk de wond te ontlasten en bescher-

men. Dit kan onder andere door middel van 

een  total contact cast, in Nederland nu de 

gouden standaard,  waarbij de voet wordt 

ingegipst, of door een (niet-)afneembare wal-

ker, waarbij in beide gevallen de wond zoveel 

mogelijk van druk ontlast en beschermd wordt. 

?Wat zijn de uitdagingen in de 

behandeling?

Op tijd de risico’s in kaart brengen en gericht 

daarop preventie  toepassen is een van de 

belangrijkste uitdagingen. Zoals al gezegd, 

voorkomen is beter dan genezen. Daarnaast 

is het van belang dat wanneer er toch sprake 

is van een wond, deze goed behandeld wordt 

en ook de rest van de voet, en de andere voet 

regelmatig geïnspecteerd wordt, zodat de toe-

komstige risico’s vroegtijdig kunnen worden 

aangepakt.

Een andere zeer belangrijke uitdaging is het 

informeren van de patiënt zelf en zijn/haar 

familie en zorgverleners. Het is essentieel dat 

zij allemaal op de hoogte zijn van wat de aan-

doening inhoudt, wat er voor risico’s bestaan 

en hoe er mee om te gaan. Dagelijkse inspec-

tie, voetverzorging en  het juiste schoeisel zijn 

daarbij  van essentieel belang.

?Kunt u wat meer vertellen over de 

behandeling met gips en verwijderbare en 

niet-verwijderbare walkers?

De plantaire druk minimaliseren en verdelen 

over de gehele voetzool, dat is belangrijk in 

de behandeling van plantair gelegen wonden. 

Door middel van gips, verwijderbare walkers 

en niet-verwijderbare walkers wordt de wond 

beschermd en de druk op de wond verlicht. 

Voordelen van gips zijn dat het de drukverde-

ling het beste verdeelt en goede verbandeigen-

schappen heeft. Nadelen zijn dat het veel tijd 

kost het gips aan te leggen en er een speciale 

techniek en ervaring voor is vereist. Wekelijks 

moet dit gips verwisseld worden, wat ook weer 

kosten met zich mee brengt. Het voordeel van 

gips ten opzichte van verwijderbare walkers is 

dat gebleken is dat in minstens 66% van de 

gevallen zonder de walker gelopen wordt als 

deze afneembaar is. De therapietrouwheid ligt 

dus veel lager, wat de genezing niet ten goede 

komt. Maar, wordt deze walker niet-verwijder-

baar gemaakt, zoals door middel van de strap 

op de Rebound Diabetic Walker van Össur, dan 

kan deze  een stuk succesvoller zijn. De walker 

kan wel door de specialist worden afgedaan, 

en zo kan de wond bekeken en behandeld wor-

den, zonder dat er extra kosten verbonden zijn 

aan het opnieuw aanleggen. Daarnaast is de 

patiënt een stuk mobieler dan wanneer hij/zij 

ingegipst wordt.

?Kunt u wat meer vertellen over de manier 

van werken in multidisciplinaire teams in 

ziekenhuizen en het behandelplan bij 

diabetische patiënten. Hoe is het 

gestructureerd?

Dit verschilt per regio en per ziekenhuis, maar 

in alle gevallen geldt dat de samenwerking tus-

sen de eerste en tweede lijn goed moet zijn. 

Daarnaast hebben praktijkondersteuners een 

belangrijke rol in het geheel.

Enkele disciplines die in een diabetisch voe-

tenteam werken zijn: internist, revalidatiearts, 

diabetisch verpleegkundige, podotherapeut, 

gipsverbandmeester, orthopedisch schoen-

maker, vaatchirurg, soms ook orthopedisch 

chirurg.

DIABETICHE WONDEN

Interview met dr. J.W. Meijer
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Op 21 September gaat de derde editie 

van Groesbeeks Gruwelijkste van 

start. Deze mountainbiketour is vol-

gens velen een van de meest uitdagende 

tochten van Nederland, en dit jaar zal ook 

Össur met een team deelnemen.

Groesbeeks Gruwelijkste wordt georganiseerd 

door de stichting ROAd4Engery. Deze stichting 

zamelt geld in voor en geeft aandacht aan mito-

chondriale aandoeningen. Dit is een algemene 

term voor een groep ziekten met een defect 

in de mitochondriën. Als groep behoren ze 

tot de meest frequent voorkomende stofwis-

selingsziekten. De ziekten manifesteren zich 

vooral op zeer jonge leeftijd. Het zijn chro-

nische en meestal progressieve ziekten, die 

stabiel kunnen blijven, maar vaak is er sprake 

van geleidelijke of snelle achteruitgang. Bij 

veel kinderen zijn organen aangetast die veel 

energie verbruiken, zoals de hersenen, het hart 

en de lever. Door een ernstige ontwikkelings-

achterstand, epilepsie en hart- en leverfalen 

overlijden veel van deze kinderen voor het 10e 

levensjaar. Er is geen behandeling voor deze 

ernstige ziekten, 70% van deze kinderen wordt 

niet ouder dan 18 jaar. 

De stichting ROAd4Engery is gelinkt aan de 

nationale stichting Engery4All en opgericht 

door familie en vrienden van Össur collega 

Frank Alsemgeest. Zijn zoontje Robbe had 

deze vreselijke ziekte en is helaas niet ouder 

geworden dan 3 jaar.  Familie en vrienden van 

Robbe proberen zoveel mogelijk financiële 

middelen te genereren en beschikbaar te stel-

len aan onderzoek voor een medicijn tegen 

energiestofwisselingsziekten. “Deze ziekte 

moet zo snel mogelijk de wereld uit. Dat je te 

horen krijgt dat je een ziek kind hebt is erg, 

maar dat je dan ook nog de mededeling krijgt 

dat er helemaal niets aan gedaan kan worden 

is onmenselijk....” 

Na het horen van deze zin besloten enkele 

Össur collega’s actie te ondernemen en deel 

te nemen aan Groesbeeks Gruwelijkste, om 

zo zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

deze stichting.

Samen met 1.500 andere deelnemers zullen zij 

de uitdaging aan gaan om 50 of 90 kilometer af 

te leggen in de omgeving Groesbeek, Nijmegen 

en het Duitste Reichswald. Ze zijn al flink aan 

het trainen om deze uitdaging tot een goed 

einde te brengen.

Wij wensen onze collega’s en de organisatie 

van deze mountainbiketocht ontzettend veel 

succes. 

Wilt u meer weten over de tocht, of over de 

stichting ROAd4Energy, kijk dan op 

www.road4energy.nl

ROAD4ENERGY

Össur gaat de uitdaging aan voor het goede doel
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Team Össur 
versterkt met twee 
wereldrecordhouders

Met trots kunnen wij laten weten dat 

Team Össur is versterkt met twee 

Paralympisch atleten en werel-

drecordhouders: Alan Oliveira uit Brazilië, 

wereldrecordhouder op de 100 meter sprint 

en de Duitse Markus Rehm, wereldrecord-

houder verspringen.

Na een ernstige infectie moest Alan Oliveira op 

zijn 21e zijn beide benen onder de knie laten 

amputeren. Hij zat niet bij de pakken neer en in 

zijn categorie, T43, is hij nu wereldrecordhou-

der op de 100 meter sprint, met een tijd van 

10.57 seconden. Ook won hij goud op de 200 

meter sprint tijdens de Paralympische Spelen 

van 2012 en won hij 3 gouden medailles en 

één zilveren tijdens de IPC Athletics World 

Championships in 2013.

Na een wakeboard ongeluk op zijn 14e moest 

Markus Rehms’  linkerbeen onder de knie wor-

den geamputeerd. Vervolgens begon hij een 

carrière als instrumentmaker en startte hij 

met atletiek op internationaal niveau. En niet  

zonder succes. Tijdens de IPC Athletics World 

Championships in 2013 won Markus goud 

door een afstand van 7.95 meter te springen. 

Afgelopen juli won hij ook nog goud tijdens de 

Duitse kampioenschappen meteen afstand van 

8,24 meter. Een prestatie van wereldformaat!

SPORT

De IPC Athletics European Championships 

zijn erg succesvol geweest voor de Team 

Össur atleten. Zo'n 560 atleten uit 49 

landen deden mee aan deze Kampioenschappen, 

en onderstaande Team Össur atleten en ambas-

sadeurs gingen met medailles naar huis:

•  Daniel Wagner-Jorgensen (Denemarken)

Zilver op de 100m T42, brons op de 200m 

T42 en zilver bij het verspringen T42-T44 

•  Richard Whitehead (Groot Brittannië) 

Zilver op de 200m T42 

•  Jonnie Peacock (Groot Brittannië) 

Goud op de 100m T44

•  Markus Rehm (Duitsland) 

Goud bij het verspringen T44 

en brons op de 100m T44 

•  David Behre (Duitsland) 

Zilver op de 200m T44/43 en 

goud op de 400m T44/43

•  Helgi Sveinsson (IJsland) 

Goud bij het speerwerpen F42

•  Marie-Amélie Le Fur (Frankrijk) 

Goud met een nieuw wereldre-

cord op de 400m T44 en zilver 

bij het verspringen T44 

•  Stef Reid (Groot Brittannië) 

Goud bij het ver-

springen T44

IPC Athletics 
European 
Championships
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Ismaël Guilliorit is een charismatische man 

die dol is op surfen, snowboarden, skate-

boarden en alle andere boardsporten. 

Ondanks het feit dat zijn onderbeen geampu-

teerd is, heeft hij moed voor tien, een aansteke-

lijk plezier in het leven en een enoram doorzet-

tingsvermogen om zijn dromen waar te maken 

en anderen te blijven inspireren en hoop te 

geven.

Door middel van Vagdespoir, een vereniging 

waarvan hij oprichter en voorzitter is, biedt hij 

mindervaliden de mogelijkheid om te ontdek-

ken hoe leuk boardsporten zijn.

Dit mooie avontuur, zijn positieve instelling 

en zijn passie waarin hij anderen laat delen 

behoorden absoluut tot de redenen waarom 

hij de Solidariteitsprijs van Sélection-France 

Bleu 2012 kreeg toegekend.

? Kun je ons kort iets over je persoonlijke en 

professionele leven vertellen?

Ik ben 4 jaar getrouwd met een prachtige ver-

pleegster met wie ik mijn leven al 14 jaar deel. 

We hebben een zoontje van 3, Nell, waar we 

dol op zijn. Na vrijwillig al mijn energie in de 

oprichting van Vagdespoir te hebben gestoken, 

heb ik een beroep gekozen waarin ik dit avon-

tuur van ervaringen delen kan voortzetten. Ik 

heb de perfecte balans gevonden tussen mijn 

passie, de vereniging, mijn werk en mijn gezin 

sinds ik ben gaan werken als manager van de 

Minigolf in Pontaillac. Aangezien ik eigen baas 

ben, kan ik mijn eigen dag indelen.

? Kun je eens uitleggen wat je handicap is?

Mijn rechterbeen is geamputeerd toen ik 8 

dagen oud was, als gevolg van een aangeboren 

afwijking. Naarmate ik groeide, is nog vier keer 

een amputatie uitgevoerd (toen ik 6, 7, 9 en 15 

was) en uiteindelijk heb ik een korte stomp van 

8 cm en ernstige spieratrofie in mijn dij. Hoewel 

mijn knieschijf al 26 keer uit de kom geschoten 

is en mijn prothese niet altijd meewerkt, ga ik 

steeds door met mijn avontuur en zet ik altijd 

mijn beste beentje voor.

Ook de tenen van mijn linkervoet en de vingers 

van mijn linkerhand zijn misvormd.

Verder heb ik ruim een jaar chemotherapie 

ondergaan omdat ik een vorm van kanker had, 

een lymfoom. De effecten van deze strijd zal 

ik nog jaren merken. Maar op dit moment gaat 

het goed!

?Je bent altijd sportief geweest en je bent 

een gepassioneerd boardsporter. Kun je 

ons daar wat over vertellen?

Ik denk dat sport één van de sleutels is tot het 

overwinnen van een handicap. Ik sport in mijn 

rolstoel, met één van mijn prothesen of zelfs 

vanaf de bank. Toen ik 15 was, werd ik gegrepen 

door het boardvirus: eerst skimboarden, toen 

bodyboarden en daarna ook nog longboardska-

ten, surfen en snowboarden met mijn speciale 

prothesen.

?Wat betekent sport voor jou?

De kick die sporten me geeft, is mijn 

belangrijkste drijfveer. Ik vind sporten heerlijk. 

Helemaal als ik het samen met mijn vrienden 

doe. Of ik nou mijn rolstoel gebruik voor bad-

minton of tennis, of mijn prothese voor board-

sporten of fietsen.

Ja, sport is een factor voor integratie. Ik heb 

de instelling en moed van een echt sportman, 

helaas werkt de rest niet echt mee. Desondanks 

heb ik al heel wat mensen versteld doen staan. 

Ik ben sterker geworden door het sporten. Door 

de spierontwikkeling kan ik mijn handicap com-

penseren en heb ik mijn vrijheid teruggekre-

gen. Ik kijk graag naar anderen, maar ik doe 

vooral graag zelf mee in mijn leven. Hoewel 

ik op school eigenlijk niet mee hoefde te doen 

aan de gymles vanwege mijn handicap, ben ik 

juist door de sport geslaagd; ik had een heel 

goed cijfer voor lichamelijke ontwikkeling, en 

niet zulke goede cijfers voor de rest.

? Welke veranderingen heb je zien plaatsvin-

den in je sportieve prestaties?

De introductie van bladen van koolstofvezel 

leidde tot enorme verbeteringen in vergelijking 

met de voeten van hout en schuim die ik in 

de garage bij mijn ouders maakte. Nu pas ik 

samen met mijn orthopedisch instrumentma-

ker de vorm van de zolen die passen bij mijn 

surfstijl aan aan de dynamische voetprothesen 

van Össur. Het doet me veel plezier om te zien 

hoe ik vooruitga in mijn surfprestaties.

?Je bent ook de oprichter en voorzitter van 

de vereniging VAGDESPOIR. Hoe is dit 

ontstaan?

Toen ik Vagdespoir oprichtte, was mijn doel om 

de communicatie tussen de wereld van gezonde 

mensen en mindervaliden beter te laten verlo-

pen. Een ontmoetingspunt te creëren, want dat 

leidt tot oplossingen. Door mensen bijeen te 

brengen voor iets leuks, door ze uit te nodigen 

op het strand om de surfsport te ontdekken, 

wilde ik dat gezonde mensen ons ontdekten, 

en zichzelf! 

Ook wilde ik  het bewijs leveren dat als gehan-

dicapte mensen geholpen moeten worden, ze 

ook de kans moeten krijgen iets terug te geven. 

Vagdespoir steunt daarom alle projecten die 

gericht zijn op beter leven met een handicap. 

door boardsporten te gebruiken om mensen 

bewust te maken, te ondersteunen, te helpen 

en te ervaringen te delen.

ONTMOETING MET  
EEN FANATIEKE SURFER

Interview met Ismaël Guilliorit

“Ik denk dat sport één van 
de sleutels is tot
het overwinnen van een 
handicap.”
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? Wat brengt de samenwerking met Össur 

nu?

De afgelopen twee jaar heb ik verschillende 

dynamische voetprotheses mogen testen. Die 

stelt Össur ter beschikking om het beste com-

promis te vinden tussen lengte, flexibiliteit en 

energieteruggave.

Door deze nieuwe technische aanpak kan ik de 

golven beter aanvoelen en dat komt meteen tot 

uiting in mijn manier van surfen. 

Voor mij staat Össur voor de hoop om nieuwe, 

aanvullende vaardigheden te ontdekken en om 

een echte, speciale surfvoet te ontwikkelen.

? Snowboarden stond in 2014 voor het eerst 

op het programma van de Paralympische 

Spelen. Waarom deed je niet mee?

Ondanks de blessures en de slijtage heb ik nog 

altijd het niveau om Frankrijk te vertegenwoor-

digen, en de voorzitter van de federatie voor 

gehandicaptensport heeft me gevraagd of ik 

aan deze primeur wilde deelnemen. Ik zou het 

geweldig hebben gevonden als het eerder was 

gekomen. Maar ik ben 35 en de puf is er een 

beetje uit. Als ik ervoor had gekozen om aan 

dit avontuur mee te doen, had dat veel offers 

gevergd: om te beginnen financieel, want we 

kregen geen middelen voor de training, verplaat-

singen, materialen enzovoort. Een daarnaast 

ook vanuit lichamelijk oogpunt, ik wil graag 

wat energie bewaren om in de poedersneeuw 

of over de golven te boarden met mijn vrienden, 

of over een paar jaar met mijn zoon.

En bovendien hebben mijn gezin en mijn naas-

ten me nodig. Ik wil niet nog meer weg zijn en 

hun leven overhoop gooien alleen maar om een 

medaille te halen. Dat accepteren ze al ruim 

10 jaar voor Vagdespoir en daarvoor ben ik ze 

heel dankbaar.

OARSI & NICE GUIDELINES 2014

NICE, “National Institute for Health 

and Care Excellence” is een organi-

satie die nationale richtlijnen 

opstelt en adviezen geeft om de gezond-

heidszorg in het Verenigd Koninkrijk te ver-

beteren. Dit doen ze onder andere door de 

NHS (“national health care system”) behan-

delingen te standaardiseren en de kwaliteit 

te waarborgen en verbeteren

NICE behoort tot het “Department of 

Health”, maar is operationeel gezien onaf-

hankelijk van de overheid. De kernactivitei-

ten houden het volgende in:

-  het produceren van evidence-based richt-

lijnen en adviezen op het gebied van de 

gezondheidzorg.

-  het publiceren van NICE richtlijnen 

en het uitvoeren van technologische 

waardebepalingen 

-  het ontwerpen van een kwaliteitsstandaard 

en het uitvoeren van metingen.

In februari van dit jaar publiceerde NICE een 

geüpdatet richtlijn: “Osteoartritis: Care and 

management in adults” (www.nice.org.uk) 

die evidence-based advies biedt aan volwas-

senen met osteoartrose.

OARSI “Osteoarthritis Research 

Society International” (OARSI) is 

een leidende medische organisa-

tie die het begrip, vroegtijdige constatering, 

behandeling en voorkoming van osteoar-

trose aan de kaak stelt door middel van haar 

exclusieve toewijding aan onderzoek. 

OARSI’s passie en focusgebied is osteoar-

trose, waar wereldwijd meer dan 600 miljoen 

mensen aan leiden. Met meer dan 30 jaar 

ervaring biedt OARSI de benodigde expertise 

en de middelen en de ondersteuning om 

internationaal de uitdagingen wat betreft 

OA aan te gaan, zodat er meer kennis wordt 

vergaard, die uiteindelijk gebruikt kan 

worden om de zorg voor de patiënten en de 

resultaten te verbeteren. 

In maart van dit jaar publiceerde OARSI een 

geüpdatet richtlijn: “Non-surgical manage-

ment of knee OA” (www.oarsi.org)

Rec
ommended
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Aanvullende behandelingen:

BIOMECHANISCHE INTERVENTIES

• Inlegzooltjes

• Unloader brace

MEDICIJNEN

• Pijnstillers, oraal en/of NSAID’s    

• Corticosteroided injecties

OVERIG

UNLOADING BRACING IN OARSI RICHTLIJNEN 

BEHANDELING:

• Zelfmanagement & educatie

•  Oefeningen (op de grond of in  
het water)

• Gewichtscontrole

• Krachttraining

OARSI’S AANBEVOLEN OA 
MANAGEMENT BESTAAT UIT:1

DIRECT VANAF HET BEGIN

2

1

Unloader One®

Medicijnen, met in 
acht neming van 
comorbiditeiten

Behandeling 

Recommended
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UNLOADER ONE®: 
VEILIGE EN EFFECTIEVE BEHANDELING

KLINISCH BEWEZEN BEHANDELING
•   Significante vermindering van pijn in de 

knie en verbetering van kniefunctie3

•   Pijnvermindering4

•   Significantie verbetering van de kwaliteit 
van leven3

•   Gerichte pijnvermindering zonder 
systematische bijwerkingen

Pre-brace 3 weken 6 weken 6 maanden

 WOMAC SCORE 

 totaal

 functie

 pijn

 stijfheid

DATA

REFERENTIES

UNLOADER ONE®: VOORDELEN

KNIEFUNCTIE

MECHANISCHE 
OVERLOAD

GEBRUIK VAN 
PIJNMEDICATIE

ACTIVITEIT

KWALITEIT 
VAN LEVEN

PIJN



Zeer waarschijnlijk heeft u ze allebei wel 

eens gesproken: Cindy Lodewijks en 

Hans van de Meerendonk. Wanneer u 

naar ons belt voor een bestelling, krijgt u hen 

namelijk aan de telefoon; onze collega’s van 

Customer Service. Stuurt u een bestelling door 

per mail? Ook dan zijn zij het die uw bestelling 

in behandeling nemen. En heeft u vragen of 

klachten?  Dan zijn het Cindy en Hans die u te 

woord staan. Hoog tijd dus om nader kennis 

te maken met de collega’s van deze afdeling, 

en hun gezichten erbij te zien.

Cindy Lodewijks en Hans van de Meerendonk 

zijn de twee contactpersonen voor de Benelux 

markt bij Customer Service. Cindy is 34 jaar 

en moeder van twee zoontjes. In 2005 is zij 

bij Össur komen werken. Eerst 4 jaar in het 

magazijn, later bij After Sales, verantwoorde-

lijk voor de retouren. Sinds 2010 werkt Cindy 

bij Customer Service, als directe collega van 

Hans. Hans is in 2007 bij Össur komen werken, 

nadat Somas Orthopedie uit Sint Anthonis 

werd overgenomen, waar hij al vanaf 2004 

werkzaam was.

?Jullie zijn het eerste aanspreekpunt voor 

onze klanten. Maar, hen te woord staan is 

vast maar een klein deel van jullie werk-

zaamheden. Hoe ziet een gemiddelde dag er 

voor jullie uit? 

’s Morgens starten we om 8 uur op en bekij-

ken we eerst de ingekomen mail. Bestellingen 

komen binnen op een apart emailadres: 

orders.benelux@ossur.com

Vervolgens voeren we de eerste bestellin-

gen in; eerst de meest urgente bestellingen, 

waarbij we kijken of er spoedkoeriers ingezet 

moeten worden om de producten op tijd bij 

de klant te krijgen. Vervolgens voeren we de 

reguliere bestellingen in. Ook wanneer klan-

ten producten terug willen sturen, zijn wij het 

aanspreekpunt. We vragen de klant een retour-

formulier in te vullen en maken voor hen een 

retournummer aan zodat de klant het product 

kan terugsturen. Eventueel bellen we nog met 

de klant voor eventuele vragen.

Daarnaast zorgen wij voor CPM plaatsingen en 

het ophalen van deze apparaten bij patiënten 

of ziekenhuizen en beantwoorden we dagelijks 

vragen van onze klanten over de beschikbaar-

heid van producten en prijzen en registreren 

we klachten of andere feedback.

?Omdat jullie veel contact hebben met de 

klanten, hebben jullie vast ook veel 

contact met de Area Managers en andere 

afdelingen binnen het bedrijf. Hoe ziet de 

samenwerking met deze verschillende 

afdelingen eruit?

Dat klopt, wij hebben inderdaad veel con-

tact met de vertegenwoordigers op de weg. 

Zij zijn, samen met ons, het aanspreekpunt 

voor de klanten. Daarnaast werken wij veel 

samen met het magazijn, after sales (waar 

de retouren binnenkomen) maar ook met de 

marketingafdeling, zodat we de gevraagde 

brochures of catalogi naar de klanten kunnen 

sturen bijvoorbeeld.

?De afgelopen tijd is er veel geïnvesteerd in 

de werkwijze bij Customer Service. 

Kunnen jullie een aantal van deze 

vernieuwingen en verbeteringen toelichten? 

Per 1 april hebben wij onze procedure voor 

het retourneren van producten verbeterd.  Dit 

houdt in dat de aangeboden te retourneren 

producten (alleen non-garantie claims) voort-

aan binnen één werkdag verwerkt worden. 

Binnen een dag na ontvangst van het terug-

gestuurde artikel krijgt de klant dan al een cre-

dit nota. Daarnaast kunnen eventuele fouten 

met factuurcorrecties nu gemakkelijker worden 

voorkomen en wordt het teruggestuurde artikel 

direct aan de juiste, originele factuur gekop-

peld. Deze nieuwe procedure levert dus veel 

voordelen voor de klant op.

Ook is een nieuw klachtensysteem geïntrodu-

ceerd, waarmee we meer en beter de feedback 

van onze klanten kunnen registeren. De feed-

back die we krijgen gebruiken we om onszelf 

te blijven verbeteren.

?Er ligt nog veel meer op de plank bij 

Customer Service. Kunnen jullie en tipje 

van de sluier oplichten? Wat zit er nog aan te 

komen? 

We testen momenteel een nieuwe procedure 

om onze BIONIC en mechanische producten 

beter te kunnen onderhouden. We verwachten 

daar vóór het einde van het jaar mee te star-

ten. Daarnaast lopen er nog tal van andere 

projecten die vrijwel allemaal als doel hebben 

efficiënter en meer servicegericht naar en met 

onze klanten te werken.

?Jullie zijn hét aanspreekpunt voor de 

klanten in de Benelux. Maar wie neemt 

het van jullie over als jullie er beide niet zijn? 

Fiona Habich is onze eerste vervanger wan-

neer wij beide afwezig zijn. Zij is normaliter 

verantwoordelijk voor Inside Sales voor de B2B 

markt (internationale distributeurs). Daarnaast 

is Arjan de Man een van onze vervangers. Ook 

hij werkt voor Inside Sales B2B, maar kent de 

Benelux markt erg goed, dus kan ons vervan-

gen wanneer dit nodig is.

Daarnaast hebben we nog drie collega’s op 

onze afdeling: Marina la Brijn werkt twee dagen 

in de week voor de Franse markt. De overige 

drie dagen neemt Maia Gelard deze taak voor 

haar rekening. Naast Marina en Maia werkt 

ook Ludivine Pasquier voor de Franse markt. 

Vijf dagen in de week is zij het aanspreekpunt 

voor de Franse klanten.

INTERVIEW

Hans van de Meerendonk &
Cindy Lodewijks

Wilt u contact opnemen met  

Hans en Cindy? U kunt hen bellen via:  

0499 462  848 of mailen via:  

orders.benelux@ossur.com
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POST-OP SEMINAR

13 oktober

Een aantal jaar geleden heeft Össur de 

Post-Op lijn op de markt gebracht, die 

ingezet wordt vanaf het moment van 

amputatie tot en met de eerste 

prothesevoorziening. Direct na de amputatie 

wordt hierbij gestart met ORD (Össur Rigid 

Dressing), gevolgd door de Iceross Post-Op 

liner, waarna een MSS koker aangemeten kan 

worden als eerste prothesevoorziening.

Inmiddels hebben deze producten zich 

bewezen in effectiviteit, gebruiksgemak en 

duurzaamheid en wordt de tijd van amputatie 

tot en met de eerste prothesevoorziening 

drastisch verminderd.

VOORDELEN VAN DEZE LIJN ZIJN:

-  Kostenbesparend; minder ligdagen, snellere 

wondgenezing en eerdere prothesefitting

-  Comfortabel voor de geamputeerde

-  Standaardisatie; kan maar op één manier 

worden aangelegd

-  Snelle participatie van de patiënt omdat hij/zij 

direct bij het proces wordt betrokken

Graag nodigen we u uit voor ons “Post-Op 

Seminar” op 13 oktober 2014 in de Össur 

Academy te Son en Breugel. Tijdens dit 

seminar zal de hele post-operatieve lijn van 

Össur doorgenomen worden, waarbij u tips 

& tricks krijgt aangereikt. 

Speciaal voor dit seminar is Anton Johannesson 

uitgenodigd. Anton Johannesson is samen met 

Össur Kristinsson gestart met dit systeem. 

Hij is deze dag beschikbaar om al uw vragen 

te beantwoorden en zal ook een deel van 

het programma voor zijn rekening nemen. 

De dag zal bestaan uit zowel theorie- als 

praktijkgerichte onderdelen, met als doel alle 

benodigde informatie te verschaffen zodat u 

uw collega’s, voorschrijvers etc. goed kunt 

inlichten en voorlichten.

VOORLOPIG PROGRAMMA:

9.30 – 9.50 WELKOM EN INTRODUCTIE
Introductie Össur

Beginselen van Post Op behandelingen van Össur

9.50 – 10.30 EEN AMPUTATIE, EN DAN…?
Informatiebehoefte

Stappenplan

10.30 – 10.45 KOFFIEPAUZE

10.45 – 11.30 ÖSSUR RIGID DRESSING
Productpresentatie

Demonstratie

Tips & Tricks

Wetenschappelijke onderbouwing

11.30 –12.15 POST-OP LINER
Productpresentatie

Demonstratie

Tips & Tricks

Wetenschappelijke onderbouwing

12.15 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.45 WONDPROBLEMEN

13.45 – 14.45 MODULAR SOCKET SYSTEM
Productpresentatie

Demonstratie

14.45 – 15.00 KOFFIEPAUZE

15.00 – 15.30 GEBRUIKERSBEHOEFTEN
Combineren van producteigenschappen

Voeten, suspensie, componenten, etc.

15.30 – 16.15 TOEKOMST

16.15 – 16.45 DISCUSSIE

16.45 EVALUATIE EN AFSLUITING

De doelgroep bestaat uit instrumentmakers (orthopedisch adviseurs) en specialisten 

(revalidatieartsen, vaatchirurgen, nurse practitioners, fysiotherapeuten enz.) die te maken 

hebben met amputatie en prothesiologie. 

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. 

Mocht u naar dit seminar willen komen, kunt u een mail sturen aan Area Manager Prothesen 

Nederland Martin Faas: mfaas@ossur.com. Graag uw naam en functie vermelden.   

Graag tot 13 oktober! 

19



Eens per twee jaar organiseert Össur voor 

haar medewerkers de “Health Week”. 

Tijdens deze week krijgen medewerkers 

de kans hun gezondheid en levensstijl eens 

onder de loep te (laten) nemen. Dat de Össur 

fitnessruimte die twee jaar geleden geopend 

is zijn vruchten afwerpt was te zien aan enkele 

resultaten: degenen die wat vaker in deze 

“Össur Health Club” te vinden zijn, zagen dit 

terug in hun verbeterde resultaten tijdens de 

Health Week.

In workshops als body combat en yoga 

kon gewerkt worden aan fitheid, conditie 

en concentratie. Tijdens de volleybal- en 

boot camp-competities daagden collega’s 

elkaar uit en bij de gezondheidschecks door 

professionals kon het cholesterol, suikergehalte 

en BMI nagekeken worden en werden er 

adviezen gegeven wat betreft voeding en 

levensstijl. 

Wereldrecord voor Össurs’ Kim de Roy

Onze Vice President Prosthetics Sales 

& Marketing & Education in de 

Verenigde Staten Kim de Roy heeft 

een wereldrecord gelopen in de Reykjavik 

Marathon op zaterdag 23 augustus!

Met een tijd van 2:57:06 was Kim in zijn catego-

rie de snelste loper met een onderbeenamputa-

tie in zijn eerste marathon ooit! Zijn winnende 

tijd was een verbetering van 41 seconden ten 

opzichte van het oude record van de Canadees 

Rick Ball.

“Deze lente begon ik met trainen voor de 

Reykjavik Marathon. Mijn doel was om mijn 

gezondheid te verbeteren, maar het leidde tot 

een wereldrecord!”, aldus Kim. 

Kim rende de marathon met Flex-Foot® Cheetah 

Xtend met Nike Sole en een Seal-In® V liner.

SPORT

Össurs Health week 2014
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www.ossur.nl/pijnindeknie is dé website wanneer u pijn heeft aan 
uw knie en niet precies weet wat u kunt of moet doen. 

Oorzaken, gevolgen, behandelopties en klinische achtergrondinformatie geven u inzicht in diverse mogelijkheden. Ook geven wij u, middels 

documenten die u direct kunt downloaden, de handvatten om bijvoorbeeld het gesprek met uw dokter aan te gaan: wat kunt u vragen, hoe kunt 

u zich het beste voorbereiden? En tips over uw levensstijl en wat u wel of niet zou moeten doen? Ook die vindt u op deze website!

OA EINDGEBRUIKERS WEBSITE
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Wij spraken Sjaak van den Berg, 29 

jaar oud en gelukkig getrouwd en 

kersverse vader van een prachtige 

dochter. Sjaak is mede-eigenaar van hun fami-

liebedrijf Boltha waar  bloembollen, met name 

tulpen, blauwe druifjes en lelies worden 

geproduceerd.

In  2009 verloor Sjaak zijn rechter onderarm 

bij een bedrijfsongeval. Het zette zijn leven 

en die van zijn omgeving flink op z’n kop. “Na 

een revalidatieperiode van ongeveer ½ jaar, 

waarin ik diepe dalen kende ben ik mezelf af 

gaan vragen: hoe kan ik uit zoiets naars, nu iets 

positiefs halen? Ik kom uit een ondernemersfa-

milie en wij denken altijd graag in oplossingen, 

maar was hier wel een uitdaging te vinden? ”, 

aldus Sjaak.

“ Vroeger was ik redelijk goed in sporten, maar 

had nooit de drive daar iets mee te doen. Door 

dit ongeluk kon ik opeens op hoog niveau instro-

men in de topsport. Eerst in het Nederlandse 

Paralympische zwemteam, nu bij de triathlon. Ik 

reis daarvoor de hele wereld over voor trainings-

stages en wedstrijden. Ik ontmoet mensen waar 

ik ontzettend veel van leer. Niet alleen sportief, 

maar ook de professionaliteit en doorzettings-

vermogen. Heel andere mensen dan uit ons 

‘kleine’ bloembollenwereldje. Ik gebruik deze 

informatie en ervaringen ook binnen ons bedrijf.

Het is een fantastische combi: topsport en 

bedrijfsleven. Een combinatie die ik nooit 

had kunnen maken als ik het ongeluk niet 

had gehad. En dat is precies waar ik naar op 

zoek was. Er zijn al genoeg dingen die ik door 

het ongeluk niet meer kan (ook al ben ik met 

mijn verschillende prothesen best ‘handig’), 

maar dit is iets wat ik door het ongeluk juist 

kan doen.”

De sport heeft Sjaak geholpen zijn zelfvertrou-

wen terug te krijgen. “Het hoeft natuurlijk niet 

gelijk topsport te zijn, maar ik denk dat mensen 

met een beperking juist zouden moeten gaan 

sporten. Ik geef toe, het is even een drempel 

die je over moet, maar uiteindelijk dwing je res-

pect af. En dat geeft zelfvertrouwen. En excuses 

dat de vereniging in de buurt geen aangepast 

sportprogramma heeft is te kort door de bocht. 

Dat blijft zo als je er niet gewoon heen gaat. 

Dan komen er vanzelf oplossingen.”

“Voor de triathlon is het nodig om te fietsen 

met een prothese, want met één hand is geen 

optie. Wel geprobeerd, veel te gevaarlijk. Dus 

ben ik op zoek gegaan naar een oplossing. Ik 

kwam uit bij Stel Orthopedie waardoor ik nu 

een super fietsprothese heb. 

Deze prothese zit me goed dankzij de liner 

en lock van Össur. De Iceross® Upper X met 

Icelock® 700. Zeer dun en sterk materiaal, 

waterbestendig, het zit comfortabel en is 

betrouwbaar; de prothese sluit perfect aan 

op de liner.

“Een fantastische combi: 
topsport en bedrijfsleven.“

INTERVIEW MET SJAAK VAN DEN BERG
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PRODUCT UPDATE

RE-FLEX ROTATE & RE-FLEX SHOCK

Er is een productaanpassing doorgevoerd van de voetprothese High Profile Re-Flex in de maten 

25-27. Deze aanpassing is gedaan zodat voetovertrekken beter passen. De maten 25-27 van High 

Profile Re-Flex zijn nu geschikt voor de meegeleverde FCEA*-voetovertrekken. 

VERBETERDE NIKE-ZOOL

Vanuit de markt kwam de vraag of de Nike-zool duurzamer gemaakt kon worden. Daarom is 

de Nike-zool verbeterd. Zo werd het teendeel versterkt en het tractiepatroon aangepast om dit 

geschikt te maken voor meer verschillende soorten ondergrond waarop wordt hardgelopen.
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Össur een eigen YouTube kanaal heeft? 

Naast interviews met gebruikers van 

onze producten vindt u hier interviews 

met specialisten op diverse vlakken. 

Hans van Dongen vertelt bijvoorbeeld over zijn 

nieuwe SYMBIONIC® LEG 3 en Steve Peterson 

laat zien dat hij alles weer kan nadat hij Unloader 

One® heeft gekregen.

U kunt zich op deze YouTube pagina ook 

registreren, zodat u altijd up to date bent en de 

allernieuwste video’s van Össur ter beschikking 

hebt.

Ook onze Össur Academy heeft haar eigen YouTube kanaal. Hoe u Unloader One met 

Smartdosing correct aanlegt? Dat vindt u hier! Meer weten over traplopen met de 

nieuwe RHEO KNEE® 3? Ook dat vindt u op het YouTube kanaal van onze Academy.

                    WIST U DAT..? 

http://www.youtube.com/user/OssurMedia

http://www.youtube.com/user/OssurAcademy

Heupsymposium 

19 september

Sint Maartenskliniek te Nijmege

NOV Najaarsvergadering

2 - 3 oktober

Koningshof te Veldhoven

ISPO

4 oktober

Thomas More hogeschool te Geel (BE)

Post Op Seminar

13 oktober

Össur Academy

NBOT Symposium

31 oktober

BurgGolf Haverleij te ‘s-Hertogenbosch

VOCA congres

8 november

Tramremise te Den Haag

VRA congres

6-7 november

De Doelen te Rotterdam

Wetenschappelijke Vergadering 

Nederlandse Vereniging voor Diabetes 

Onderzoek

27-28 november

Oosterbeek

SFA Jaarcongres

3-6 december

Luxemburg
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