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“Ik heb totaal geen belemmeringen in mijn leven. En als ik  
ze ooit had, dan zijn ze al lang verdwenen. Ik wil gewoon 
mijn leven zo goed mogelijk leiden als ik kan, en alle kansen 
grijpen die het leven mij biedt.” 

 Sandro, Professional boxing coach

lwl.ossur.com/nl-nl

D
e vorige keer dat ik u schreef, presenteerden wij aan u de eerste 
uitgave van het nieuwe LWL magazine, met hierin artikelen over 
onze oplossingen en gebruikers. Vervolgens heeft het jaar een 
bijzondere en heftige wending gekregen, maar het is geweldig  
om te zien dat we in contact zijn gebleven middels de intussen 

welbekende online kanalen. Op deze manier kunnen we toch bereikbaar zijn 
voor ondersteuning en educatie. En zo blijven we samen in gesprek met u én 
nationale en internationale Key Opinion Leaders uit verschillende disciplines  
in de orthopedie en prothesiologie.

Maar laten we niet alleen terugkijken, maar juist vooruit. Langzaam opent de 
samenleving zich weer en met de vaccins in aantocht hopen we u snel weer meer 
live te kunnen ontmoeten. Tot die tijd houden we u uiteraard via verschillende 
kanalen op de hoogte, waaronder via de tweede uitgave van dit magazine!

Met trots nemen wij u in deze uitgave mee in een trip down memory lane. Össur 
bestaat dit jaar namelijk 50 jaar! Waar Össur Krinstinsson in 1971 met de eerste 
Iceross (siliconen) liner de fundering legde voor het bedrijf, zijn we in de afgelopen 
50 jaar uitgegroeid tot een internationale speler. We geven u een kijkje in onze 
geschiedenis en onze mijlpalen, én in de geschiedenis van de orthopedie.

En waar we u de vorige keer meenamen achter de schermen bij onder andere 
de technologie van de Rheo Knee, hebben we nu een interessant artikel voor u 
over de toegekende vergoeding voor MPK’s in België! Ook op het gebied van 
Upper Limb Bionic Technology hebben we nieuws.

Uiteraard delen we ook deze uitgave weer bijzondere en inspirerende verhalen 
van verschillende gebruikers van onze producten, waaronder Anthony, die vertelt 
hoe de Unloader One X zijn leven heeft veranderd.

En weet u nog dat we u de vorige keer kennis hebben laten maken met onze 
duurzame ontwikkelingsdoelen? In deze uitgave leest u over ons doel ‘klimaat-
actie’. Wij kunnen namelijk met trots laten weten dat we in 2021 geheel klimaat-
neutraal zullen zijn! 

Dit en nog veel meer leest u in deze uitgave van het LWL magazine. ••

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,

Beste lezer,

Tom Bavius
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i-Limb Quantum geldt sinds de introductie in 2015 als een van de meest geavanceerde 
prothetische handen ter wereld. In september 2020 werd een nieuwe, herziene versie 
uitgebracht, de i-Limb Quantum Titanium.  

V
oorheen konden de vingers van  
de i-Limb optioneel ook in titanium 
worden uitgevoerd. Met deze i-Limb 
Quantum update is titanium nu 
standaard. In vergelijking met de 

vorige standaardversie van de vingers hebben 
de titaniumvingers een 50% hoger statisch 
draag vermogen dankzij een toename in draag-
vermogen van 24 naar 36 kilo. Mensen die voor 
i-Limb Quantum Titanium kiezen, krijgen op 
deze manier zonder extra kosten een betere 
hand met een nog langere levensduur. Een echte 
win-winsituatie.

“We hebben ook technische updates doorgevoerd, 
zoals verbeteringen aan de overbrenging en de 
aandrijfriem van de vingers. We hebben hierover 
al de nodige positieve feedback ontvangen, waaruit 
blijkt dat de nieuwste versie zelfs beter werkt 
dan de vorige. Een kwart van alle reparaties aan 
de i-Limb had te maken met gebroken vingers. 
Door de vingers standaard van titanium te  
maken, hebben we de duurzaamheid flink  
verhoogd en verwachten we een minimum  
aantal serviceverzoeken te krijgen”, aldus Lilian 
van Eijndhoven, Product Marketing Manager 
voor Össur Noord-Europa. >> 

i-Limb 
   Quantum 
Titanium

Nu nog sterker
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“We bieden gebruikers ook de mogelijkheid om 
hun hand te bedienen via een mobiele app. De 
i-Limb Quantum heeft 24 voorgeprogrammeerde 
en 12 afzonderlijk aanpasbare grepen. Allemaal 
om verschillende alternatieven mogelijk te maken 
voor verschillende wensen van de gebruikers”, 
vertelt Lilian. 

“De mogelijkheid om elk van de vijf vingers  
afzonderlijk te bewegen, maakt ook een groot 
verschil in het dagelijkse leven van de gebruikers, 
die vaak met enorme uitdagingen worden  
geconfronteerd. Een verbeterde mobiliteit vraagt 
wel iets meer oefening van de gebruiker, maar 
uiteindelijk is het de moeite waard.”

De i-Limb Quantum Titanium is 
door het hypermoderne ontwerp 
een opvallend product dat veel 
aandacht trekt. En ook al kiezen 
de meeste patiënten voor een van 
de vier handschoenopties, om  
de prothesehand te bedekken, 
sommigen van hen vinden de 
hand zo ‘cool’ dat ze kiezen voor 
een doorzichtige handschoen, om 
met de hand te kunnen pronken.

“Het is ook echt wel stoer, die 
Robocop-look van de hand, en 
veel mensen genieten ervan. Maar 
het belangrijkste is natuurlijk hoe 
de gebruiker de prothese ervaart 
en hoe deze functioneert in de 

dagelijkse praktijk”, benadrukt Lilian. 

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer multi- 
gearticuleerde prothesehanden op de markt  
verschenen die de concurrentie met Össurs 
i-Limb-handen aangaan. Lilian denkt dat deze 
concurrentiedruk zowel gezond als deels 
noodzakelijk is om je scherp te houden en je te 
blijven focussen op continue ontwikkeling voor de 
toekomst. Lilian licht een tipje van de sluier op en 
vertelt ons dat er een uiterst geheim project loopt 
voor de ontwikkeling van de volgende generatie 
prothesehanden, die naar verwachting in 2022 
op de markt komen en waarover we in de nabije 
toekomst meer bekend hopen te maken. ••

i-Limb Quantum 
Titanium

INNOVATIES
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“Vijf vingers  
afzonderlijk van  

elkaar bewegen maakt  
een groot verschil in  
het dagelijkse leven  

van gebruikers.”

8



10

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021 COVERSTORY

I
k heb dysmelie en ben 
zonder hand geboren.  
In augustus 2020 kreeg  
ik mijn eerste prothese. 
Daarvoor geloofde ik dat 

ik zonder hulpmiddel prima 
mijn leven kon leiden. Het 
was dan ook vooral mijn  
man die merkte dat dat niet  
zo was. Als we bijvoorbeeld 
samen in de keuken stonden, zag vooral hij  
hoeveel makkelijker hij het had omdat hij twee 
handen kon gebruiken. Hij verdiepte zich in 
prothesetechnologie en overtuigde mij er  
vervolgens van om eens een prothesehand uit  
te proberen.

Het vergt veel oefening om alles naar behoren  
te laten werken, maar het is het zeker waard! Ik 
oefen zoveel mogelijk zodat ik de hand ook kan 

Lea Mehli
“Je hebt  

niets te verliezen”,  
zei mijn partner  

tegen mij.

11

gebruiken als ik bijvoorbeeld 
aan yoga doe. Maar surfen doe 
ik toch liever zonder prothese-
hand.

Ik werk met kinderen en ik zie 
dat veel kinderen wat terug-
houdend zijn om de prothese 
te bekijken, aan te raken en er 
vragen over te stellen. Maar 

toch wint de nieuws gierigheid het altijd! Zoals 
ook bij volwassenen moet ik zeggen. Ik ben er 
zelf heel open over. Je moet me nemen zoals  
ik ben.

Mijn nieuwe i-Limb Quantum heeft veel  
voordelen, en ja, zeker in de keuken maar vooral 
ook bij het eten. Ik moest aan tafel altijd om 
hulp vragen om mijn vlees te snijden. Maar nu 
niet meer, want ik snijd het nu met trots zelf!” ••

“
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INTERVIEW

I
n 1996 nam Jón Sigur∂sson de functie van 
CEO van Össur op zich. Op dat moment 
woonde hij in New York, om IJslandse 
bedrijven te helpen een positie te verwerven 
op de Amerikaanse markt. Jón bevond zich 

in de laatste fase van zijn werkzaamheden in  
de VS toen hij het aanbod kreeg om CEO van 
Össur te worden.

“Ik had al eerder contact gehad met 
Össur en ik werd gevraagd hen te 
helpen om iemand te vinden die het 
bedrijf zou kunnen leiden. Na enige 
tijd vroeg de toenmalige voorzitter 
van het bedrijf me om de baan zelf 
aan te nemen. Daar heb ik ja op 
gezegd en ik ben weer teruggegaan 
naar IJsland”, zegt Jón.

Dat de verbintenis meer dan  
25 jaar zou duren, dat had Jón op 
dat moment nooit kunnen bedenken. 
Toen Jón de functie van CEO 
aannam, maakte Össur slechts  
één product en had het bedrijf geen 
distributiekanalen. 

“We moesten ons aanbod vergroten, 
meer verschillende producten gaan 
verkopen en tegelijkertijd een 
distributiemethode implementeren 
waarmee we konden overleven en 
doorgroeien.” 

Zo gezegd, zo gedaan. Toen het 
distributieprobleem was opgelost, 
besloten ze het bedrijf naar de beurs 
te brengen en in 1999 kreeg Össur 
een notering aan de IJslandse beurs. 
Het was een tijd van verandering 
voor het bedrijf, niet alleen vanwege 
een generatiewisseling maar ook 
door de transitie van familiebedrijf 
naar beursgenoteerde onderneming. 
Maar het was de enige manier 
waarop het bedrijf zou kunnen 
groeien tot de huidige omvang. 
Oprichter Össur Kristinsson was 
het er ook volledig mee eens. >>

Jón Sigurdsson, 

President en 
C EO, Össur

25 jaar – zo lang bekleedt Jón Sigur∂sson  
al de positie van CEO bij Össur. Het is een  
historische reis geweest: van 38 medewerkers 
in het begin tot 4000 medewerkers verspreid 
over de hele wereld op dit moment. Maar de 
filosofie erachter blijft hetzelfde, en daar zal 
Jón nooit aan tornen.

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021

Kernwaarden vormen de sleutel tot succes

50
jaar

Össur
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“De manier waarop we werkten,  
is fundamenteel veranderd. We 
hadden uiteindelijk een compleet 
andere structuur dan voorheen,  
en deze structuur werd de sleutel 
tot ons succes.” 

Sindsdien heeft Össur bijna 50 
bedrijven overgenomen. De lat lag 
altijd hoog en Jón deed er alles aan 
om Össur te laten groeien.

“Degenen die 
altijd in  

mijn gedachten  
zullen blijven, 

zijn de 
gebruikers.” 

“Ik vertelde Petur, onze toenmalige 
voorzitter, dat Össur binnen een 
paar jaar de grootste industriële 
onderneming van IJsland moest 
worden, anders zouden we gefaald 
hebben. Petur schudde slechts zijn 
hoofd.”, vertelt Jón lachend. 

Ondanks deze snelle groei en het 
grote aantal overnames dat Össur 
in de loop der jaren heeft gedaan, 
heeft het bedrijf zijn kernwaarden 
behouden. De verschillende 
bedrijven hebben op verschillende 
manieren bijgedragen aan de 
ontwikkeling van Össur. Flex-Foot 
bracht ons bijvoorbeeld niet alleen 
een nieuw administratief systeem, 
maar ook de slogan ‘Life without 
limitations’, een concept van 
onschatbare waarde dat nu in het 
dna van de organisatie zit. 

“Onze filosofie, evenals de  
kernwaarden waarop Össur 
is gebaseerd, is dat niets 
onmogelijk is. Ik had de luxe 
om al vroeg bij het bedrijf te 
komen, zodat ik van meet af 
aan een bijdrage heb kunnen 
leveren aan het opbouwen 
van de bedrijfscultuur. Dat 
komt niet vaak voor. Het zijn 
onze waarden die ons door de 
dotcom-crisis en de wereld-
wijde financiële crisis hebben 
geholpen, en dat zal bij de 
corona crisis niet anders zijn. 
Het mag dan een simpele 
filosofie zijn, maar het houdt 
ons op de goede weg.”

De lijst met mensen die Jón 
door de jaren heen heeft 
ontmoet en die indruk op 

hem hebben gemaakt, is lang. Maar 
degenen die altijd in zijn gedachten 
zullen blijven, zijn de gebruikers. 

“Zij hebben het vermogen om zelfs 
de meest hopeloze situaties tot een 
succes te maken. Ik zou er voor 
tekenen om slechts een tiende van 
een percentage van hun vermogens 
te hebben.” 

Jón heeft altijd geloofd in het werken 
met mensen die je kunt vertrouwen. 
En om altijd je kernwaarden trouw 
te blijven. “Ik heb gewerkt met 
mensen die enorm getalenteerd 
waren, maar niet mijn filosofie 
deelden, en dat loopt nooit goed  
af. Kies alleen mensen die de  
kernwaarden van het bedrijf volledig 
onderschrijven. Dat is, samen met 
onze gebruikers, de sleutel.” ••

Orthopedische
   technologie

Een ontwikkeling in sneltreinvaart

Van houten stelten tot intelligente 
kniegewrichten - het is duidelijk dat de 
orthopedische technologie een lange 
weg heeft afgelegd. Ga mee op een reis 
door de tijd, van de jaren 80 tot nu.

Een  
kijkje in  

de wereld 
van...

O N Z E  K E R N W A A R D E S

Blijf integer

Zorg dat elke stap telt

Verleg grenzen
15

Iceross  
Seal-In X

Lees verder op de  
volgende pagina
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A
ls je terugkijkt op de ontwikkeling 
van de orthopedische technologie 
in de afgelopen vijftig jaar zie je dat 
over het algemeen de ontdekking 
van nieuwe materialen de drijvende 

kracht is achter de ontwikkeling van ortho-
pedische technologie. Als we kijken naar de late 
jaren 80 en vroege jaren 90, zien we dat hier  
de basis wordt gelegd voor de manier waarop 
moderne hulpmiddelen worden ontworpen. Op 
dat moment deden koolstofvezel, siliconen en 
glasvezel hun intrede, waardoor het mogelijk 
werd om lichtere en gemakkelijker te vormen  
orthesen en prothesen te maken, zodat ook het 
comfort voor de dragers werd verhoogd.

In de jaren 80 werd door Flex-Foot de eerste 
koolstofvezelvoet gelanceerd. Er werd toen al 
voorspeld dat het veel meer opvolgers zou krijgen 
en dat met name de Paralympische Spelen een 

aanjager zijn om alles uit de technologie te  
halen. Het was daarnaast in de jaren 80 dat  
de ontwikkeling van prothesen voor kinderen 
definitief van de grond kwam. 

Een duidelijk keerpunt
De siliconen liner ‘Iceross’ werd in 1986  
gepatenteerd door Össur Kristinsson en bracht 
daarmee een revolutie teweeg in de manier  
waarop prothesen werden gebruikt.

“Dit was een fantastisch product – iedereen die 
met prothesen werkte, kon het zien. Het maakte 
het dragen van een prothese comfortabeler en 
leidde tot verbeterde vorm van het rest ledemaat. 
Dit was duidelijk een keerpunt en tegenwoordig 
worden liners over de hele wereld gebruikt. Wat 
mij betreft was Iceross het meest revolutionaire 
product van de jaren 90”, zegt Yvonne Meyer, 
voormalig CEO van Össur Scandinavië.

De jaren 90 – uitvinding na uitvinding
In de jaren negentig werden ook voor het eerst 
driedimensionale analyses van loop patronen 
toegepast. Hiermee kon het loop patroon van 
patiënten objectief worden gemeten. Een  
belangrijke doorbraak voor verdere ontwikkeling. 

In de jaren 90 werd nóg een revolutionaire  
innovatie geïntroduceerd, de Zweedse uitvinding 
Total Knee. In tegenstelling tot andere knie-
prothesen uit die tijd had de Total Knee  
een 7-assig gewricht dat niet alleen schok-
absorptie bood, maar er ook voor zorgde dat  

de knie recht bleef bij het 
belasten van de hiel. De man 
achter deze uitvinding was 
Finn Gramnäs, die compleet 
ander werk deed, maar vast-
besloten was om een betere 
prothese-oplossing te maken 
voor zijn dochter Lisa.

“Net als bij Iceross was  
er bij deze uitvinding  
sprake van een bijzondere 
ontstaans reden. Finn stopte 
er al zijn energie in, want 
het was immers voor zijn 
eigen dochter. Ik ben er trots 
op dat we daar een rol in 
hebben kunnen spelen”, zegt 
Meyer, die ook betrokken was 
bij de ontwikkeling van de 
innovatie genaamd The Pin, 
een ééntraps snelsluitings- 
pin die samen met Iceross 
wordt gebruikt. 

Slimme prothesen
Aan het begin van het nieuwe millennium werden 
met de ICEX-technologie de eerste stappen 
gezet op weg naar slimmere prothesen. Deze 
technologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 
een permanente prothesesleeve rechtstreeks op 
het geprepareerde restledemaat aan te brengen. 
Met met de Power Knee zetten we daarnaast 
ons Bionic assortiment op de kaart en vanaf dat 
moment behoorden ook actieve kniegewrichten 
opeens tot de mogelijkheden. Er zouden nog 
vele slimme, bionische, producten volgen!

Armprothesen
In 2006 kwam de volgende doorbraak:  
onderzoeker Todd Kuiken vervaardigde de eerste 
hersenbestuurde armprothese. Met behulp van 
elektroden en spierzenuwen in het ledemaat 
reageert de armprothese net als een ‘gewone’ 
arm. In 2013 slaagden Max Ortiz Catalan en 
Rickard Brånemark er in om een handprothese 
rechtstreeks aan te sluiten op het zenuwstelsel 
van de hersenen, waardoor de patiënt nu beide 
handen op dezelfde manier kon aansturen. 

Op dit moment is de kans dat armprothesen op 
een gegeven moment zullen worden geleverd 
met een soort geïntegreerde kunstmatige  
intelligentie eerder groter dan kleiner. Zoals al 
eerder in dit magazine te lezen is, zijn onze 
i-Limb handen ook volop in ontwikkeling!

En wat zal de toekomst brengen? Het enige dat 
prothesen nog niet kunnen, is gevoel nabootsen. 
Aangezien onderzoekers nu al met een 3D-printer 
kraakbeen kunnen maken, zal het nabootsen 
van gevoel, in combinatie met prothesen die  
geheel of gedeeltelijk uit eigen cellen van de  
patiënt zijn opgebouwd, wellicht in de toekomst 
ook mogelijk zijn. Wie weet! ••

Total Knee 
Junior

“Iceross was een  
keerpunt en tegenwoordig  

worden liners over de  
hele wereld gebruikt.” 
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Mijlpalen 
in de 

geschiedenis 
van Össur 

Össur werd in Reykjavik 
opgericht door  

orthopedisch technicus 
Össur Kristinsson. 

1971
Össur krijgt  

een notering op  
de IJslandse  

effectenbeurs. 

1999

Het is 50 jaar geleden dat Össur Kristinsson de stap zette om het 
bedrijf te starten dat we nu kennen als Össur. Sindsdien hebben we 
het voortouw genomen bij de ontwikkeling van essentiële producten 
die mensen over de hele wereld de mogelijkheid bieden om een leven 
zonder beperkingen te leiden, iets dat we ook terugvinden in onze 
internationale slogan: ‘Life Without Limitations’.

Össur neemt de bedrijven 
Flex-Foot Inc, Pi Medical AB, 
Karlsson & Bergström AB en 
Century XXII Innovations Inc 

over en wordt daarmee  
’s werelds grootste  

producent van prothesen. 

2000 2003

Lancering van  
de Rheo Knee,  

het eerste product met 
bionische technologie. 

2004

Iceross,  
de siliconen liner 

van Össur,  
wordt het eerste 
gepatenteerde 

product van het 
bedrijf. 

1986
Het Amerikaanse bedrijf  

Generation II Orthotics, de maker van  
’s werelds toonaangevende knieorthese  

‘Unloader’, wordt een onderdeel  
van Össur. Samen met de intrede van  

de AFO Dynamic markeert dit de intreden 
van Össur op de orthesenmarkt.

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021 ÖSSUR 50 JAAR
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Tijd voor  
de volgende  

aandelenuitgifte,  
deze keer op de  
NASDAQ OMX  

Copenhagen  
Stock Exchange. 

2009

Össur vestigt zich in Shanghai, 
China en neemt het Franse bedrijf 

Gibaud over. Ook lanceren we twee 
baanbrekende bionische producten: 

Proprio Foot, ’s werelds eerste 
slimme voetprothese en Power Knee, 

’s werelds eerste gemotoriseerde 
knieprothese.

2006 2012

CEO Jón Sigur∂sson wordt uitgeroepen 
tot een van de 20 ‘Greatest Minds  

in Business’ in Noord-Europa.  
Nieuwe producten in dit jaar zijn de 

sportblades Cheetah Xtreme  
en Cheetah Xtend, ontwikkeld in  

samenwerking met Nike.  

2013

23

ÖSSUR 50 JAAR

22

Össur ondertekent de 
VN-conventie over de 

versterking van de 
positie van vrouwen.

2014 2018

Er worden meer dan  
25 producten geïntroduceerd 
en nog veel meer producten 

krijgen een update,  
waaronder de Unloader One X. 

De Rheo Knee XC wint twee 
ontwerpprijzen. 

2019

2020
De introductie van ’s werelds eerste complete 

bionische been, de Symbionic Leg. Op de 
Olympische Zomerspelen in Londen wordt 
Oscar Pistorius de eerste geamputeerde die 

deelneemt aan de Olympische Spelen. Tijdens 
de daaropvolgende Paralympische Spelen 

winnen de atleten van Team Össur in totaal 
21 medailles. 

Er worden 25 nieuwe producten geïntroduceerd, 
waaronder de Pro-Flex LP Align en de Rebound Post-Op 

Knee. De lancering van de Formfit Pro wordt gevierd 
met een officieel partnerschap met het nationale 

WK-voetbalteam van IJsland. Össur wordt door het 
online tijdschrift ODT (Orthopedic Design and  

Technology) genoemd als een van de beste ontwikkelaars 
van orthopedische hulpmiddelen.

Het Britse Touch Bionics en het Duitse Medi Prosthetics worden 
onderdeel van Össur. De nieuwe producten van het jaar zijn 
onder meer de Pro-Flex LP en XC, de Rheo Knee 3 en XC, de 

Unloader Hip en de Rebound Hip. De Rebound PCL knieorthese 
wint een prijs voor innovatie op het gebied van revalidatie. Op de 
Paralympische Spelen in Rio verovert Team Össur 26 medailles, 

drie wereldrecords en zes Paralympische records.

2016

Össur stelt tijdens de Covid- 
crisis apparatuur en personeel 
beschikbaar aan de IJslandse 
zorginstanties. We tekenen  
een nieuwe ontwikkelings-
overeenkomst met Nike  

voor een nieuwe generatie 
Cheetah-sportblades.

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021



24 25

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021 TEAM ÖSSUR

D
e criteria om lid te worden van 
Team Össur hebben we bewust 
hoog gelegd. Para-atleten strijden 
voor het Europees Kampioenschap, 
om in aanmerking te komen voor 

het Olympisch niveau. Ze staan bij voorkeur  
in de top vijf van de wereld in de sport die  
ze vertegenwoordigen en ze zijn allemaal  
ambassadeurs voor de waarden van Össur en 
voor ons motto ‘Life Without Limitations’.  
Team Össur wordt beperkt tot een klein aantal 
deelnemers, meestal tussen de 12 en 20 atleten, 
zodat wij elke atleet de tijd en aandacht kunnen 
geven die hij of zij verdient.
 
In 2000 namen we het bedrijf Flex-Foot en  
hun project Team Flex-Foot over en breidden  
we het concept uit. Van alleen focussen op 
Amerikaanse atleten gingen we naar atleten van 
over de hele wereld.

Team Össur wordt ook wel het eigen Formule 1- 
team van het bedrijf genoemd. Het team bestaat 
uit een atleten van over de hele wereld die bij 
de absolute top van de para-atletiek horen. 
Deze topsporters inspireren mensen met een 
handicap over de hele wereld. Ook worden ze 
betrokken bij het evalueren van nieuwe proto-
types, waarbij hun feedback zeer waardevol is 
voor toekomstige ontwikkelingen voor onze 
prothesen.

Team Össur
Speerpunt van de para-atletiek

“Van 2004-2008 hebben we grote vooruitgang 
geboekt. Zowel voor para-atletiek in het  
algemeen, als voor Team Össur. In die jaren 
hebben we ook atleten vanuit andere sporten 
toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
zwemmers en fietsers. Ook een Paralympische 
gouden-medaillewinnaar in tafeltennis voegde 
zich bij Team Össur. Het merendeel van de team-
leden zijn nog steeds sprinters, verspringers en 
andere atletiekdisciplines, maar we streven ernaar 
om een brede basis van talent te ontwikkelen”, 
zegt Edda Heidrun Geirsdottir, Vice President 
Corporate Communicatie en PR op het hoofd-
kantoor in Reykjavik. Met haar 23 jaar werk-
ervaring bij Össur, waarbij ze zichzelf de laatste 
twaalf jaar gefocust heeft op Team Össur, kent 
ze de ins en outs van de hele organisatie, en 
vooral van het team.

De Paralympische Spelen van 2008 in Peking 
waren een keerpunt. Door de investering in  
een kampioenschap, gevulde arena’s en de  
bijbehorende publiciteit kwamen steeds meer 
van deze atleten onder de aandacht. Maar  
volgens Edda waren de Olympische Spelen van 
2012 in Londen de laatste stap voor de para- 
atletiek. Daar deed Oscar Pistorius wat geen  
enkele andere Paralympiër eerder had gedaan: 
hij nam deel aan de ‘reguliere’ Olympische  
Spelen. Hij wist de halve finale van de 400 meter 
te halen en zette daarmee zijn naam in de 
kranten koppen van elke krant over de hele 
wereld. Ook al was zijn levensverhaal later niet 
zo positief, hij werd een symbool voor de para- 
atletiek omdat hij voor zichzelf op kwam. Dit 
heeft flink bijgedragen aan de ontwikkeling van 
prothesen tot eersteklas hulpmiddelen. En sinds 

2012 staat de wereld open voor 
para-atleten.

“Wat vaak wordt vergeten, is dat 
niet alleen onze producten beter 
zijn geworden, maar ook de atleten 
zelf. Wij vertegenwoordigen er 
maar een klein deel van, de rest 
is aan de atleten. Het wereld-
wijde spektakel voor para-atleten 
heeft zich de afgelopen acht  
jaar ongelooflijk ontwikkeld. Veel 
meer mensen kunnen zich full-
time aan hun sport wijden door 
sponsorovereenkomsten en de 
professionele steun die ze krijgen. 
Betere omstandigheden leiden 
tot betere atleten”, zegt Edda.

Als lid van Team Össur heb je 
toegang tot de beste producten op de markt. 
Ook bezoeken de atleten ons hoofd kantoor  
in Reykjavik regelmatig om deel te nemen aan  
sessies en gesprekken over de ontwikkeling  
van producten door ze te testen en belangrijke 
feedback te geven.

Team Össur geeft Edda reden genoeg om elke 
ochtend uit bed te komen. Elke atleet heeft 
zoveel vechtlust in zich, zoveel ervaringen en 
uitdagingen die veranderden in brandstof voor 
hun wilskracht. Veel van hun levensverhalen zijn 
hartverscheurend en kunnen tranen van zowel 
verdriet als vreugde opwekken. De stappen die 
de atleten hebben moeten zetten om de positie 
te verwerven waarin ze zichzelf nu bevinden is 
slechts een klein deel van hun reis. “Het gevoel 
is bijna onbeschrijfelijk”, zegt Edda. ••

“We streven  
ernaar om een brede  

basis van talent  
te ontwikkelen.”

Marlène van  
Gansewinkel

Fleur Jong



H
et is niet bepaald ‘business  
as usual’. De lockdowns en over-
volle zieken huizen zorgen voor 
uitstel van behandelingen en  
operaties en hoe het verder gaat 

blijft onzeker. Ziekenhuizen, orthopedische werk-
plaatsen en revalidatie centra; 
allerlei bedrijven moeten zich 
aanpassen: betere hygiëne -
procedures, lunch pauzes van 
het personeel gespreid plannen, 
digitale ver gaderingen, mond-
kapjes gebruiken en ga zo 
maar door. 

Het feit dat er een pandemie 
gaande is, betekent natuurlijk 
niet dat alle andere ziekten daar-
door verdwijnen. Annuleringen 
en gemiste afspraken betekenen niet dat  
patiënten gezonder worden, eerder het tegenover-
gestelde. Veel patiënten zijn ouder dan 70 jaar, 

hebben diabetes of andere ziekten, waardoor ze 
tot de kwetsbare groepen behoren en gedwongen 
zijn thuis te blijven. In sommige gevallen leidt 
dit ertoe dat mensen er slechter aan toe zijn als 
ze uiteindelijk weer geholpen kunnen worden. 
Dat is verontrustend, want als de basale  
gezondheidszorg buiten beeld wordt gelaten, 
leidt dat tot slechtere omstandigheden voor  
patiënten. Het duurt langer voordat zweren  
zijn genezen, patiënten hebben minder kans  
om zelfstandig met een prothese te lopen en  
ze hebben meer pijnstillende medicatie en  
revalidatie nodig. Enkele maanden zonder  
gezondheidszorg kan catastrofaal zijn.

Op het moment van schrijven zijn we in de meeste 
Westerse landen begonnen met vaccineren. 
Eerst de kwetsbare groepen en zorgpersoneel, 
daarna de ouderen met medische indicatie. Nog 
lange tijd zullen zorgvuldige hygiëneprocedures 
blijven gelden, maar hopelijk is het eind van de 
pandemie in zicht.

Gelukkig brengt deze pandemie ook nieuwe 
inzichten en werkwijzen. Waar we voorheen 
elkaar altijd fysiek ontmoetten als het gaat om 
vergaderingen, trainingen of beurzen, wordt  

er nu ontzettend veel digitaal 
georganiseerd. Het afgelopen 
jaar hebben we bij Össur  
veel aandacht, tijd en energie 
gestoken in het virtueel onder-
houden van onze contacten en 
het virtueel trainen van ortho-
pedisch technologen, fysio-
therapeuten en artsen. We 
hebben alleen al in Noord  
Europa meer dan 100 webinars 
georganiseerd, waarbij onze 
klinische specialisten en Key 

Opinion Leaders uit diverse landen hun visie op 
zaken, producten, behandelprotocollen en de 
pandemie gegeven hebben. >> 

Aanpassen 
aan een 

pandemie
Het virus, de gezondheid van de patiënt en het belang van volharding

Dienstverlening op het gebied van orthopedische 
technologie tijdens een pandemie brengt vele 
uitdagingen met zich mee. Net als voor ieder 
ander is communiceren en aanpassen het  
belangrijkste. Maar het gaat steeds slechter met 
de gezondheid van patiënten en de wachttijden 
in de zorg. Wat kunnen we daar aan doen? 

De basale  
gezondheidszorg  
buiten beeld laten 
leidt tot slechtere  
omstandigheden  
voor patienten.
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Ook gaven en geven we nog steeds regelmatig 
webinars waarbij we orto pedisch technologen 
en fysiotherapeuten trainen op kennis en  
kunde wat betreft onze nieuwste producten  
en technieken, zoals bijvoorbeeld de nieuwe  
Unloader One X kniebrace en Direct Socket; het 
maken van een koker waarbij slechts één bezoek 
van de patiënt nodig is. 

Een groot deel van onze webinars is terug te  
kijken via onze website: www.ossur.nl/webinars

Fietsen in plaats van met het openbaar vervoer 
gaan, thuisblijven wanneer je zelf ziek of  
verkouden bent, het minimaliseren van sociale 
contacten; we moeten het allemaal nog een  
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tijdje heel serieus nemen, want de pandemie is 
nog verre van voorbij. Maar er komt een tijd dat 
we weer kunnen leven zoals voorheen, kunnen 
reizen en sociale contacten kunnen hebben 
zoals we gewend waren. We zijn allemaal actief in 
een branche die zich zal kunnen herstellen en er 
zal altijd behoefte zijn aan orthesen, prothesen 
en andere hulpmiddelen. Hou nog even vol! ••

In zorgsystemen over de hele wereld is er een duidelijke trend gaande om te meten op klinische 
resultaten en klanttevredenheid. In onze missie om de mobiliteit van mensen te verbeteren, streven 
we naar oplossingen die de service écht verbeteren. Met onze Direct Socket oplossingen bieden we 
een effectieve en efficiënte manier om adequate kokers aan te meten.  

Tijdens de afspraak staat de patiënt centraal: 
door een correcte fitting van hoge kwaliteit aan 
te bieden in slechts één afspraak, verbeter je het 
uiteindelijke resultaat voor de patiënt en kun je 
de tijd samen zo efficiënt mogelijk besteden. >> D

irect Socket is er voor zowel  
transfemoraal als transtibiaal  
geamputeerden. Het principe is 
simpel: in slechts één afspraak maak 
je als orthopedisch instrument-

maker een adequate koker voor je patiënt. 

29

Een koker in slechts
één bezoek

Direct Socket
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Glasvezel en koolstofvezel zijn de traditionele 
materialen in de orthopedische industrie. Je vindt 
deze materialen ook terug in de vezels die wij 
aanbieden voor het maken van de Direct Socket 
kokers. Ze zijn daar ook uitstekend voor te  
gebruiken. Maar, ook basalt is een goede optie; 
het heeft zelfs meer positieve eigenschappen en 
voordelen wanneer je kijkt naar de gezondheid 
en het milieu.

Milieuvriendelijk
Al een tijdje bieden we basalt aan als optie voor 
de vezels (braids) bij het maken van kokers. 
Wanneer je dit bekijkt vanuit milieu-oogpunt, zie 
je dat basalt veel energie-effectiever is om te 
produceren dan bijvoorbeeld glasvezel. Basalt, 
een vulkanisch gesteente en dus rechtstreeks 
komend uit de natuur, kan in één enkel proces 
worden geproduceerd. Het lavagesteende wordt 
zeer selectief uitgezocht, gewassen en gemalen, 
en vervolgens tot 1500 graden verwarmd,  
alvorens het in draden wordt geperst. Het energie-
verbruik dat komt kijken bij de productie van  
basaltvezel is beduidend lager wanneer je dit 
vergelijkt met het produceren van glasvezel.

Een ander voordeel is dat de productie van  
basalt weinig chemische elementen bevat, wat 
ook beter is voor het milieu.

Gezondheidsvoordelen
Ook voor de gezondheid is het gebruik van  
basalt beter dan koolstofvezel of glasvezel. De 
diameter van de stukjes basaltvezel zijn namelijk 
groter dan die van galsvezel. Daarmee komt de 
grootte van die vezeldeeltjes boven de grens van 
wat je kunt inademen. De basaltvezels hebben 
een diameter van 9 tot 13 micrometer en de grens 
voor vezels die je kunt inademen is 5 micrometer. 
Dus, de vezeltjes en deeltjes die vrijkomen bij 
het gebruik of knippen van basalt zijn niet 
gevaarlijk omdat ze groter zijn dan dat wat je 
kunt inademen. Je hebt bij het gebruik van  
basalt dan ook geen speciale afzuiging nodig 
om de vezeldeeltjes op te zuigen.

Daarnaast is het gewicht van de vezels van  
basalt hoger dan van bijvoorbeeld glasvezel, 
waardoor de vezeldeeltjes uit het afval sneller 
naar beneden dwarrelen en niet te lang in de 
lucht blijven hangen.

Duurzaamheid
Een Direct Socket gemaakt van basalt is getest 
voor een maximaal patiëntgewicht van 166 kilo 
en is wat duurzaamheid betreft exact gelijk aan 
een koker gemaakt van glas- of koolstofvezel.

Functie en looks
Een Direct Socket gemaakt van basalt geeft een 
zeer gladde, effen afwerking van de oppervlakte. 
De gladde, effen afwerking aan de binnenkant 
maakt het mogelijk om verschillende suspensie-
methoden toe te passen, en het gebruik van  
bijvoorbeeld een liner met een vaste, of een 
losse ring (Iceross Seal-In) geeft met een basalt 
koker een nog beter en effectiever resultaat.

Fabricageproces
Het fabricageproces van een Direct Socket van 
basaltvezel is niet anders dan die van glas-  

Basaltvezel

of koolstofvezel. Dezelfde routine en veiligheids-
maatregelen zijn nodig, zoals het beschermen 
van de handen en ogen. Er is echter één  
verschil: bij een koker van basaltvezel zijn slechts 
vier lagen nodig, en bij glasvezel en koolstof-
vezel zijn zes lagen nodig. Er zijn slechts vier 
lagen nodig omdat basaltvezel dikker is, en tests 
hebben uitgewezen dat dezelfde duurzaamheid 
bereikt wordt bij vier lagen basaltvezel als bij zes 
lagen glas- of koolstofvezel (bij een maximaal 
patiënt gewicht van 166 kilo). ••

31

PRODUCTNIEUWS

Basalt vezel
De voordelen bij het maken van een 
Direct Socket

Tijdens de afspraak  
staat de klant centraal.
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INTERVIEW

“De Unloader One 
doet precies wat het 
belooft: minder pijn, 

meer mobiliteit.”

Anthony

Ik en mijn…

Unloader
  One

O
ngeveer 500.000 
mensen in  
Nederland hebben 
artrosegerelateerde 
klachten.  

De meerderheid daarvan heeft in 
mindere of meerdere mate last van 
knieartrose. In de vorige editie van 
het magazine heb je kunnen lezen 
over Klaus; pediatrisch orthopedisch 
chirurg die zelf knieartrose heeft, 
maar die nu met zijn Unloader  
One kniebrace toch weer zijn  
wandelingen over de hele wereld 
heeft kunnen oppakken.
 
In deze editie spreken we David  
en Anthony. David is Anthony’s 
fysio therapeut en Anthony kwam  
in november 2018 voor het eerst  
bij hem met pijnklachten.

“Toen ik in november 2018 ’s nachts 
vaak wakker lag van de pijn in mijn 
knie, wist ik dat ik actie moest 
ondernemen. Mijn knie was constant 
gezwollen en als ik mijn knie 
aanraakte deed het ontzettend zeer. 
Ik besloot naar een fysiotherapeut 
te gaan, en ben ook in de sport-
school aan de slag gegaan met het 
sterker maken van de spieren 
rondom mijn knie. Dat wierp zijn 
vruchten af, althans, dat dacht ik: 
de constante pijn was weg en ik kon 
al wat beter lopen zonder dat dat 

zeer deed. Toch bleef de zwelling  
en de pijn terugkomen als ik actief 
was geweest. Ik speelde badminton, 
maar dat ging zo echt niet langer. 
Ook maakte ik graag wandelingen. 
Ik ben schrijver, en zit de hele  
dag achter mijn computer.  
De wandelingen en een avond 
sporten in de week gaven me  
zowel fysiek als mentaal een fijne 
boost. Maar door de terugkerende 
pijn en zwelling zag ik geen andere  
optie dan daarmee te stoppen.  
Ik was pas 54…

Unloader One X

In 2019 kwam ik bij David terecht 
en hij vroeg me of ik de Unloader 
One eens wilde proberen. Hoewel 
ik dacht dat mijn kniepijn onder 
controle was, en dat ik hier mee 
moest leren leven, nam ik de 
uitdaging aan: als dat zou betekenen 
dat ik een rondje zou kunnen lopen 
of zou kunnen badmintonnen 
zonder pijn aan mijn knie en zonder 
een flinke zwelling, was dat het wel 
waard. Daarnaast had ik een vakantie 
voor de boeg: samen met een 
vriend zou ik op wandelvakantie 
naar Mallorca gaan. Ik had hem al 
gewaarschuwd dat ik waarschijnlijk 
de wandelingen niet zou kunnen 
volbrengen, maar we hadden deze 

afspraak al zo lang staan, dat ik het 
ook niet wilde afzeggen. 

David zei me dat ik de wandelingen 
eens moest proberen met de 
Unloader One: de eerste wandeling 
zou ik doen zonder brace, de tweede 
mét. Benieuwd of ik verschil zou 
ervaren.”

15 km langs de kust
“Dag 1, daar ging ik. Zonder brace. 
De wandeling was redelijk simpel: 
het was een vlakke wandeling van 
15 km langs de kust, prachtig!  
Ik voelde wel wat pijn, maar het  
was minimaal. Maar toen… 6 uur  
’s morgens de volgende ochtend 
werd ik wakker met zoveel pijn! 
Mijn knie was compleet opgezwollen 
en voelde zo heet aan. Ik kon het niet 
eens aanraken, zo pijnlijk was het. 
Ik deed er ijs op, nam paracetamol, 
en legde mijn been omhoog.  
Ik dacht, dit was het dan, het einde 
van mijn wandelvakantie. 

Ik vertelde mijn vriend van de pijn, 
en dat ik dacht dat ik maar 100 meter 
met ‘m zou kunnen lopen. Zoals 
afgesproken met David deed ik de 
Unloader One om en ging op pad 

voor wandeling twee. De route zou 
een klim van 800 meter een berg op 
zijn en vervolgens een 18 km lange 
wandeling weer naar beneden. 
Geloof het of niet, maar ik had geen 
centje pijn!

De derde dag wilde ik uiteraard  
ook weer met mijn vriend op pad. 
Ik deed wederom de Unloader One 
om en we wandelden zo’n 10 km. 
En weer, geen pijn!

Het is echt ongelofelijk maar waar. 
Ik heb vervolgens nog zoveel kunnen 
doen met de Unloader One en 
zonder pijn of zwelling: Ik heb de 
People’s March in Londen gelopen 
(15km), ik speel weer badminton, 
waarbij ik tijdens het badmintonnen 
minimale pijn ervaar, en de dag erna 
helemaal geen pijn, ik ga dagjes uit 
en ik wandel elke dag.”

Ook fysiotherapeut David is 
overtuigd: “De Unloader One doet 
precies wat beloofd wordt: minder 
pijn, meer mobiliteit. Ik ben heel blij 
dat ik Anthony heb kunnen helpen. 
Hij kan nu gewoon weer alles doen 
wat hij voorheen ook deed, zonder 
pijn, met de Unloader One.” ••
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“Een nulmeting, een vragenlijst, tests met de 
gebruiker. Dat is allemaal nodig om een goede 
analyse te verkrijgen. Vervolgens wordt er bij een 
testcentrum gekeken of het allemaal in orde is en 
welke protheseknie het meest geschikt zou zijn. 
Als dat allemaal gebeurd is, kan het voorschrift 
klaargemaakt worden en de vergoeding  
aangevraagd. Het is een flinke voorbereiding, en 
de tijd zal leren of er aanpassingen nodig zijn in 
het proces.”

Nu de vergoeding beschikbaar is, verwacht Luc 
een drukke periode: “De komende maanden  
zullen zeker drukker zijn dan anders. Door Covid 
uiteraard, maar ook doordat er nu veel meer 
mensen aanspraak kunnen maken op een 
mechatronische knie. Daarnaast heeft de  
patiëntenvereniging Amptraide zeer hard  
meegewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 

Zij hebben ook veel mensen op de hoogte  
gebracht, en die mensen hebben hoogst-
waarschijnlijk even gewacht op de komst van deze 
terugbetaling, en het aanmeten van een nieuwe 
prothese misschien zelfs even uitgesteld.”

M
ocht je in aanmerking komen 
voor zo’n knie, dan kan je  
orthopedisch instrumentmaker 
nu een aanvraag voor terug-
betaling via de mutualiteit 

doen. Maar, zoals gezegd is hier één en ander 
aan vooraf gegaan. Wij spraken met Luc Coenen, 
van Orthopedie van Haesendonck. Luc maakte 
deel uit van de projectgroep die als over-
koepelende organisatie voor de gehele orthopedie 
in België mee aan tafel heeft gezeten bij deze 
gesprekken, onderzoeken en de uiteindelijke 
totstandkoming van de vergoeding.

“Het ontstaan van een nieuwe nomenclatuur 
zoals dat in België heet, heeft een vroege  
geschiedenis. De oude nomenclatuur ging uit 
van een code. Deze code stond voor een som geld 
voor een knie, maar bevatte geen omschrijving. 
En het bedrag voorzag niet in de vergoeding van 
de duurdere elektronische knieën. Je zou het  
eigenlijk meer een bijdrage kunnen noemen. Met 
deze bijdrage werd echter wel de poort geopend 
richting de volledige vergoeding.”

“Een aantal jaar geleden gingen  
verschillende partijen met elkaar om de 
tafel om te bespreken welke mogelijk-
heden er op dat moment waren, wat 
er nu al bestaat, hoe een mogelijke 
vergoeding aan een bestaande  
toe kenning kan worden toegevoegd  
enzovoorts. Na deze analyse en een schatting 
van hoeveel mensen er voor een aanvraag van 
een elektronische knie in aanmerking zouden 
komen, kwam de groep uit op een aanvaardbaar 
plan om het dossier te openen” vertelt Luc.  
“Andere landen als Nederland, Frankrijk,  
Duitsland en ook Amerika zijn voor ons  
voorbeelden geweest voor hoe we te werk zouden 
kunnen gaan. Dan kun je denken aan welke  
criteria daar worden toegepast en hoe er wordt 
geredeneerd om de vergoeding toe te kennen. 
Dat hebben we samengebracht en vervolgens 
zijn we met tests gestart bij potentiële  
gebruikers van een mechatronische knie. Deze 
tests lieten ons zien waarom de persoon geen 
baat zou hebben bij een mechanische knie en 
waarom juist een mechatronische knie wél  
passend zou zijn. Deze bevindingen én  
uiteraard de ervaring van de gebruiker van  
de knie werden gebruikt om de criteria vast  
te stellen.”

Uiteraard komt er een hoop kijken bij een  
aanvraag voor een terugbetaling. “Je kan het 
zien als een soort screening”, vertelt Luc: 

De nieuwe terugbetaling geldt voor 
microprocess or gestuurde knieën voor 
groep 3, 4 en 5. Onze Rheo Knee en 
Rheo Knee XC vallen in groep 4 en 5, 
dus voor deze knieën kom je met een 
goede onderbouwing in aanmerking 
voor de vergoeding. Wil je hier meer 
over weten? Neem dan contact op 
met je orthopedisch instrument
maker. Samen kunnen jullie kijken 
wat de mogelijkheden zijn en wat 
voor jou de beste oplossing zou zijn. 
Zo kunnen jullie samen het dossier  
in orde maken.

Na jaren van analyses, gesprekken, onderzoeken 
en tests is het zo ver: sinds begin deze  
maand – maart 2021 – is er in België een  
terug betaling voor microprocessorgestuurde 
(mechatronische) knieën zoals de Rheo Knee. 
Goed nieuws! 

“Het is fijn dat deze knieën nu beschikbaar zijn 
voor iedereen met een goed dossier en goede 
onderbouwing. Als je de meerwaarde kunt  
aantonen, kom je in aanmerking” aldus Luc. ••

Terugbetaling
 in België

Microprocessorgestuurde knieën nu ook vergoed

Rheo Knee

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021

34 35



36 37

LWL MAGAZINE  |  LENTE 2021 SERVICE

ZsuZsa Meijer
ZsuZsa is sinds 2020 Customer  
Service Super visor bij Össur, vrij 
nieuw nog binnen Össur dus, 
maar ze heeft al jaren ervaring in 

Sales en Customer Service. “Momenteel ben ik 
veel aan het leren over Össur, de producten en 
natuurlijk onze klanten. Hopelijk kan ik u dit jaar 
ook persoonlijk ontmoeten.”

Elle Bridge
Elle is geboren en getogen in  
Eindhoven en werkt sinds januari 
2021 bij Össur. “Ik werk al heel 
lang in Customer Care. Ik heb in 

het verleden 3,5 jaar in Luxemburg gewoond en 
spreek daarom naast Nederlands en Engels ook 
een aardig woordje Frans en Duits. Ik hoop snel 
met vele van u kennis te maken.”

Hester Monsma
Hester is geboren in Zuid-Limburg 
en woont inmiddels 25 jaar in 
Valkenswaard. Ze werkt sinds 
ander  half jaar bij Össur. “Ik vind 

het een uitdaging om in probleemsituaties naar 
oplossingen te zoeken en vind het belangrijk dat 
de klant uiteindelijk tevreden is.”

De Nederlandse, Engelse en Duitse taal zijn 
geen probleem voor haar. De Benelux-klanten te 
woord staan is dan ook dagelijkse kost.

Hans van de Meerendonk
Hans behoeft weinig introductie. De kans is groot 
dat u Hans al regelmatig gezien, gesproken of 
gemaild heeft. Hij is namelijk al sinds 2007 
werkzaam op onze Customer Service afdeling 
en is dus al 14 jaar in contact met de Benelux- 
klanten. 

Bereikbaarheid
Onze Customer Service afdeling is uiteraard via 
verschillende kanalen te bereiken. Wanneer u 
vragen heeft, of meer informatie wilt over een 
product bijvoorbeeld, kunt u hen uiteraard via 
de telefoon bereiken.

Daarnaast hebben we onze interne systemen 
aan elkaar gekoppeld, waardoor we u nog sneller 
en beter van dienst kunnen zijn en snel de  
benodigde informatie voor handen hebben. 

Nieuw: chat
Vanaf april zijn wij ook te bereiken via chat! Op 
onze website www.ossur.nl kunt u dan met ons 
chatten, zodat u ons nog beter kunt bereiken en 
wij u sneller kunnen helpen. 

Gratis retourneren
Wanneer een product geretourneerd moet 
worden, kunt u telefonisch of per e-mail contact 
met ons opnemen. Met het factuurnummer of 
ordernummer bij de hand, zoeken wij de 
bestelling op en zorgen voor een retourmelding 
van UPS. U ontvangt dan een e-mail van UPS 

Customer Service

Wellicht heeft u een van onze nieuwe collega’s al aan de telefoon 
gehad. Onze afdeling Customer Service heeft namelijk een aardige 
metarmorfose ondergaan en er zijn drie nieuwe gezichten bij  
gekomen. Graag stellen wij ze even aan u voor.

met een digitaal retour-etiket. 
Deze kunt u uitprinten en op de 
doos plakken. Ook kunt u via een 
link in deze e-mail online een 
ophaal afspraak maken zodat UPS 
het pakket op komt halen. Indien 
u het prettiger vindt om het pakket 
af te geven bij een UPS-punt, is 
dat uiteraard ook mogelijk. En dit 
is allemaal gratis!

Klantfeedback
De mening en ervaring van onze 
klanten is voor ons erg belangrijk. 
Hier kunnen wij van leren en onze 
service verder verbeteren. Hoe wij 
deze feedback verzamelen? Onze 
Customer Service medewerkers, 
maar uiteraard ook onze Area 
Managers, spreken veel klanten, 
waarbij zij altijd open staan voor 
feedback. Vaak horen wij op die 
manier wat er speelt bij u als klant, 
en kunnen wij hier op inspelen. 

Daarnaast sturen wij regelmatig een email uit, 
waarbij we onze klanten vragen naar hun ervaring 
met ons. Met enkele klanten nemen we naar 
aanleiding van deze enquete ook contact op, om 
hun feedback uitvoerig te bespreken. Het jaar 2020 
heeft nogal wat verandering teweeggebracht. De 
pandemie heeft zowel invloed gehad op de 
vraag naar service als op de manier waarop die 
service wordt geleverd. We zijn noodgedwongen 
thuis aan het werken, in plaats van als team in 
een ruimte bij elkaar. Wij hebben versneld onze 
werkwijze en IT-structuur moeten veranderen 
en hier gaan we dit jaar ook verder in ontwikkelen. 
Gelukkig zien we ook de voordelen van werken op 
afstand: de chatfunctie die er vanaf april bij komt 
is hier een voorbeeld van en ook in 2021 zullen 
we nog meer verbeteringen en veranderingen 
doorvoeren. ••

Nieuw team, nieuwe communicatiekanalen, dezelfde 
professionele service

Wist u dat wij een nieuwe telefoonnummer hebben? Vanaf 
dit jaar zijn wij te bereiken op: 00800-35393668
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Formfit  
    OA Ease
Voor milde knieartrose

O
steoartrose kan 
patiënten op 
verschillende 
manieren beperken, 
zowel door functie-

vermindering als door pijn. Daarom 
hebben wij de Formfit OA Ease-
brace ontwikkeld ter ondersteuning 
van patiënten met milde tot matige 
OA-pijn. Het ontwerp van de brace 
is afgestemd op de levensstijl van 
patiënten zodat zij elke dag hun 
activiteiten kunnen doen zonder pijn. 
De Formfit OA Ease is een aanvulling 

Nieuws

op de Unloader One serie, waarmee 
we verschillende oplossingen 
bieden voor de diverse stadia van 
osteo artrose.

Het wraparound ontwerp kan 
eenvoudig worden omgedaan en 
uitgetrokken, ook door patiënten met 
cognitieve en/of fysieke beperkingen. 
Door de gestroomlijnde en moderne 
look en effectieve ontlasting is de 
brace geschikt voor patiënten die 

op jonge leeftijd last krijgen van 
osteoartrose gerelateerde klachten, 
maar een actief leven willen blijven 
leiden. De Formfit OA Ease is  
een comfortabele oplossing voor 
dagelijks gebruik, passend bij  
ieders behoeften en levensstijl. 
Door het eenvoudige ontwerp en  
de duidelijke aanleginstructies kan 
de brace met minimaal contact en 
minimale ondersteuning correct 
worden omgedaan. ••

W
e dragen ons 
steentje bij aan 
de duurzame 
ontwikkelings-
doelen van de 

Verenigde Naties (UN Sustainable 
Development Goals), en klimaat-
actie is een van de vier gekozen 
doelen waar we ons op richten 

(meer hierover lees je in de vorige 
editie van het LWL magazine op 
pagina 30). De andere drie doelen 
waar we ons op richten zijn goede 
gezondheid en welzijn, gelijkheid 
van geslacht en verantwoorde 
consumptie en productie.

We zullen continueren met het 
verminderen van de uitstoot,  
het verbeteren van de energie- 
effectiviteit, het gebruik van 
duurzame energiebronnen en de 
resterende uitstootcompensatie 
door het steunen van diverse 
projecten. Om onze doelen te 

bereiken werken we samen met 
First Climate, een leider op het 
gebied van uitstootmanagement.

“We blijven ons richten op een betere 
kwaliteit van leven voor iedereen, 
niet alleen door onze producten en 
diensten, maar ook door onze 
bijdrage aan duurzame ontwikkeling 
en onze maatschappelijke  
verantwoordelijkheid. We hebben  
al heel veel bereikt in de afgelopen 
50 jaar, en we blijven doorgaan  
om alles te doen om mensen een 
leven zonder beperkingen te geven”, 
aldus Jon Sigurdsson. ••

Volledig 
klimaat-

neutraal in 

2   21
NIEUW!

We hechten veel waarde aan het milieu en we nemen onze  
verantwoordelijkheid serieus. We werken al langere tijd aan de 
‘footprint’ van ons bedrijf als het aankomt op het klimaat en zijn 
er daarom ook trots op dat we onze 50e verjaardag kunnen vieren 
met het feit dat we klimaatneutraal zullen zijn in 2021” aldus  
Jon Sigurdsson, President en CEO van Össur.

“
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“Sommige dingen in het leven kies je niet uit. 
Maar je kiest wel voor je eigen vrijheid.” 

 Shiori 
 Rechtenstudent en balletdanseres


