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Kom meer te weten over de Unloader One 
brace en ontdek of dit een oplossing is voor 
jou of jouw patiënt.
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VOORWOORD

V
oor u ligt alweer de zomereditie van het LWL magazine. De kans  
is groot dat u er al een zomervakantie op heeft zitten, of er nog 
een tegoed heeft later dit jaar. Het is goed om even ‘uit te blazen’; 
even weg te zijn van de dagelijkse dingen in en om het huis, weg 
te zijn van werk en niets te móeten. Even een moment van rust 

pakken om terug te blikken op de eerste helft van het jaar, te reflecteren en vol 
goede moed en energie de tweede helft van het jaar in te gaan. 

Voor mensen met knieartrose is het niet zo vanzelfsprekend om die dagelijkse 
dingen in en om het huis überhaupt te kunnen doen. Laat staan om een 
welverdiende vakantie te boeken om een mooie strand- of bergwandeling te 
maken. De pijn die knieartrose met zich mee kan brengen weerhoudt hen er vaak 
van dingen te doen die juist leuk en fijn zouden moeten zijn. Voor dit magazine 
spraken we met Ruth, een zeer actieve dame die ook jarenlang heeft geworsteld 
met knieartrose en de pijn en het ongemak die dat met zich meebracht. Totdat 
ze de Unloader One ging dragen.

Over actief gesproken: een aantal maanden geleden brachten wij de nieuwe 
Power Knee op de markt. Deze knie heeft in zeer korte tijd heel wat  
geamputeerden geholpen hun (actieve) leven weer op te pakken. Maar hoe 
werkt Power Knee nou eigenlijk? Hoe wordt kunstmatige intelligentie toegepast 
in een protheseknie en hoe ziet de toekomst eruit? Dat leest u op pagina 13.

De toekomst van ACL (voorste kruisband) blessures en de behandeling daarvan 
is onlangs besproken tijdens een internationale bijeenkomst in Stockholm. 
Verschillende ACL experts hebben gesproken over de verschillende behandel-
opties, waaronder onze Rebound ACL kniebrace. Een verslag van deze  
bijeenkomst vindt u verderop in dit magazine.

Uiteraard is een van de allerbelangrijkste parameters voor de succesvolle 
uitkomsten van onderzoek en trials de tevredenheid van de patiënt. Daarom 
leest u ook in deze editie weer verschillende artikelen waarin jong en oud 
toelicht hoe een brace of prothese hun leven heeft veranderd. ••

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Beste lezer,

Tom Bavius
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bleven de klachten steeds opnieuw terugkomen. 
Ik ben daarom op zoek gegaan naar een second 
opinion.

Second opinion
In het Maxima Medisch Centrum bestond  
een concept genaamd SportMax, waarbij drie 
verschillende specialisten, waaronder een  
orthopeed, sportarts en fysiotherapeut actief 
samen werken. Bij mijn eerste afspraak zaten twee 
van de drie specialisten aan tafel. Als de orthopeed 
en de fysiotherapeut er niet uit zouden komen, 
zouden ze ook de sportarts erbij betrekken.  
Tijdens mijn eerste afspraak gaf de orthopeed al 
aan dat er forse slijtage in beide kniegewrichten 
zichtbaar was. De orthopeed vertelde dat mijn 
slijtage - gezien mijn leeftijd en het stadium - 
prima te behandelen was met hyaluronzuur in-
jecties. De eerste spuit in mijn rechterknie werd 
direct al tijdens deze eerste afspraak gezet.  >>

T
ien jaar geleden heb ik de diagnose 
knieartrose gekregen. Na de zoveelste 
keer kniepijn door een hockeytraining 
of -wedstrijd dacht ik op een gegeven 
moment: “Er zit iets niet goed in 

mijn knie. Misschien moet ik toch maar eens 
naar de huisarts gaan.” Toen ik bij de huisarts 
kwam, werd ik doorverwezen naar de orthopeed. 
De pijn in mijn knieën werd veroorzaakt door 
knieartrose en er was al beginnende slijtage in de 
knie zichtbaar. Op het moment dat de orthopeed 
dat vaststelde wilde ik daar eigenlijk niks van 
weten. Inmiddels leef ik al 10 jaar met artrose in 
beide knieën. 

Hoe het allemaal begon
De eerste orthopeed die mij behandelde vertelde 
dat fysiotherapie de enige behandeling was die 
mogelijk verlichting zou kunnen geven voor mijn 
klachten. Ondanks de intensieve behandeling en 
krachtoefeningen bij de fysiotherapie (2x/week), 

Actief met
  knieartrose

Het begon allemaal met hevige pijn in mijn knieën. Iedere keer als ik een hockeytraining of 
-wedstrijd gespeeld had, had ik als gevolg dagen daarna pijn in mijn knieën. Ik had echt een 
paar dagen nodig om volledig te herstellen. Als ik dan weer pijnvrij kon lopen, was het vaak 
alweer tijd voor een nieuwe hockeytraining of -wedstrijd.
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Het verhaal van Ruth Naus (50)
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Ook de fysiotherapeut die erbij was stelde nog 
wat andere opties voor. In eerste instantie  
hadden deze andere  opties veel effect op de pijn-
vermindering. Wanneer de klachten terug zouden 
keren mocht ik een jaar na de laatste injectie een 
nieuwe afspraak maken bij de orthopeed. Toen 
ik na een jaar al terugkwam op zijn spreekuur 
gaf hij aan dat verstandig zou zijn om de belasting 
op mijn knieën te gaan verminderen. Als ik dat 
niet zou doen zou de slijtage in mijn kniegewricht 
alleen maar erger worden en zou ik nog meer 
kniepijn gaan ervaren. De orthopeed vertelde: 
“We kunnen de artrose niet stoppen en we kunnen 
het ook niet meer weghalen, maar waar jij je nu 
op moet focussen is ervoor zorgen dat de slijtage 
zo minimaal mogelijk blijft.” De slijtage mocht 
dus niet snel verergen. Want ik was (en ben) te 

jong om in aanmerking te komen voor volledige 
knie- prothesen.

Wat betreft het hockeyen heb ik toen besloten om 
niet meer in het veld mee te doen, maar als keeper 
mee te spelen. Hier zag ik namelijk opties om de 
belasting naar beneden te brengen. In het veld 
hockeyen is veel explosiever en de kans op een 
gekke draai beweging is groter. Als keeper  
verminder je de stootbelasting op je knieën en 
kun je meer gecontroleerde bewegingen maken. 
Doordat ik ben gaan keepen, heb ik in ieder 
geval wel nog een paar jaar langer kunnen  
hockeyen. Wanneer de last te groot werd ging ik 
terug naar de ortho peed voor nieuwe injecties met 
hyaluronzuur. Het doel van deze injecties was om 
mijn kraakbeen zo soepel mogelijk te houden.

“Hoe kan het  
nou dat ik net nog  

zoveel pijn had,  
en nu ik de  

Unloader One  
aan heb super  

eenvoudig de trap  
af kan lopen?”

8
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Een artrose aanval
Toen de diagnose knieartrose net 
gesteld was, heb ik niet veel hoeven 
te veranderen. Helaas kwam  
daar begin 2020 verandering in.  
Ondertussen had ik het hockeyen 
vervangen door wielrennen en 
mountain biken. Het doel was: 
sporten zonder m’n knieën  
overmatig te belasten. Daarnaast 
deed ik wekelijks krachtoefeningen 
bij de fysiotherapeut. Dit alles 
mocht helaas niet baten. Ik kreeg 
een hevige artrose-aanval in mijn 
rechter knie, waardoor ik een periode 
lang op krukken heb gelopen. Het 
herstel van deze aanval heeft heel 
lang geduurd en ongeveer een jaar 
later was mijn andere knie ‘aan de 
beurt’. De orthopeed vertelde: “De 
kniepijn door artrose is niet meer 
te behandelen met alleen injecties. 
We moeten starten met een knie-
brace.” Na ruim 8 jaar injecties en 
oefeningen was het tijd voor een 
andere oplossing.

Mijn eerste Unloader One kniebrace
Bij mij is de slijtage in beide knieën vergelijkbaar 
en de orthopeed heeft mij door verwezen 
naar een instrumentmaker. Ik had 
namelijk een kniebrace nodig die het 
gewricht zou ontlasten. Binnen twee 
jaar had ik voor zowel rechts als links 
een Unloader One kniebrace. 

De Unloader One is eigenlijk de enige 
optie voor mij. Dat komt omdat ik twee 
braces draag en bij de Unloader One zit 
het scharnier aan de buitenkant*. 

De instrumentmaker adviseerde mij om 
rustig aan de draagtijd van de brace op 
te bouwen. Zowel de instrumentmaker 

als de orthopeed vertelden: “Ga het gewoon  
ervaren. Je zult vanzelf merken dat je ze steeds 
vaker gaat gebruiken.” In het begin droeg ik de 
Unloader kniebraces alleen als ik een bepaalde 
inspanning ging doen. Bijvoorbeeld als ik een 
wandeling van 5 kilometer ging maken. Ik deed 
de braces toen alleen aan als ik dacht dat het 
écht nodig was. Nu merk ik dat ik steeds vaker 
de braces ook op een ‘normale’ doordeweekse 
dag draag. Gewoon omdat ik mezelf dan  
eenvoudiger en pijnvrij kan bewegen gedurende 
de hele dag.

Het ‘Unloader’ effect
Als ik de Unloader One aan doe, merk ik direct 
verschil en ontlasting. Vaak denk ik dan: “Hoe 
kan het nou dat ik net nog zoveel pijn had, en  
nu ik de Unloader kniebrace aan heb super  
eenvoudig de trap af kan lopen? Terwijl zonder 
brace zou ik dat heel voorzichtig en misschien 
zelfs zittend moeten doen.” Daar merk ik een 
groot verschil in. 

Als ik de hele dag de brace gedragen heb en ik doe 
de brace ’s avonds uit, blijf ik pijnvrij. Zelfs een 
dag daarna heb ik geen last van mijn knieën. Het 
lijkt wel alsof de kniebraces ervoor zorgen dat de 
stand van mijn knieën opnieuw gereset wordt, 
waardoor ik voor lange tijd pijnvrij ben. >>

* Bij laterale knieartrose



10

LWL MAGAZINE  |  SUMMER 2022

Dankzij mijn Unloader kniebraces hoef ik niet 
meer dagen lang op de bank met mijn benen 
omhoog te liggen. Voorheen was rust nemen 
mijn enige oplossing. Er zijn genoeg dagen 
voorbij gegaan waarbij ik het liefst zo veel  
mogelijk op mijn stoel bleef zitten, omdat lopen 
te veel pijn deed. Wanneer ik nu kniepijn ervaar 
doe ik de Unloader One om en kan ik ‘gewoon’ 
naar mijn werk en ook ’s avonds kan ik mijn 
avondwandeling maken. 

Ik heb het idee dat de Unloader One er ook voor 
zorgt dat mijn knieartrose minder snel  
verergert. Het doktersadvies was om met artose 
toch nog steeds in beweging te blijven, zodat 
het kraakbeen soepel blijft. Zonder de kniebraces 
was dit niet altijd haalbaar. Met kniepijn ga je toch 
minder bewegen. Gelukkig geeft de Unloader One 
direct ontlasting, waardoor ik nu bijna iedere dag 
een avondwandeling maak van 2 tot 4 kilometer, 
en 2 keer per week vervang ik deze avond-
wandeling voor een langere wandeling van 5 tot 
6 kilometer.

Inmiddels is het mij gelukt om de knieoperatie al 
tien jaar uit te stellen. Ik hoop dat ik daar met 
deze kniebraces nog vele jaren aan toe kan  
voegen. De controle bij de orthopeed dit jaar 
laat zien dat de slijtage het afgelopen jaar niet is 
toegenomen. ••

“Begin 2021 liep ik op 
krukken en was 100 meter 

al te ver. Nu kan ik weer  
5 tot 6 kilometer lopen.”

Waarom is een Unloader One 
kniebrace aan te raden?
1. Ontlasting van de klachten
De Unloader kniebrace zorgt ervoor 
dat je mobiel blijft, zonder dat je 
kniepijn hebt bij belasting van de 
knie. Het is makkelijker om actief en 
in beweging te blijven en je kunt je 
dagelijkse activiteiten blijven doen.

2. Fijn in gebruik
In het begin was het even oefenen 
om de brace aan en uit te doen. 
Wanneer je dit eenmaal een paar 
keer gedaan hebt, gaat het gebruik 
automatisch. 

De Unloader kniebrace onder een 
broek dragen
Ik draag de kniebraces altijd onder 
mijn broeken. Als er genoeg stretch 
in de broek zit, krijg ik de broek er 
eigenlijk altijd wel over. Op die 
manier zijn de braces voldoende uit 
het zicht. Hoewel ik het helemaal 
niet erg vindt als mensen kunnen 
zien dat ik deze braces draag. Deze 
kniebraces helpen mij om naar mijn 
werk te kunnen gaan en in beweging 

te blijven. Dat vind ik veel  
belangrijker dan het feit  
of de braces wel of niet  
zichtbaar zijn. 

Wordt een Unloader  
kniebrace vergoed door  
de verzekering? 
Mijn Unloader kniebraces worden 
volledig vergoed door de zorg-
verzekering. De instrumentmaker 
heeft dit proces goed begeleid en 
voor mij was dit een prima ervaring. 
Ik weet nog goed dat het van belang 
is dat de orthopeed de juiste 
voorschijving aanlevert, want 
anders kan de zorg verzekering de 
vergoeding weigeren. Gelukkig had 
ik daar geen problemen mee.

Unloader One
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R
obots met gevoelens en pratende  
machines bestaan al honderden jaren. 
Tenminste, in futuristische films. 
Maar de kunstmatige intelligentie waar 
we het tegenwoordig over hebben, 

werd in de jaren veertig van de vorige eeuw  
voor het eerst echt gebruikt. In 1943 presenteerden 
de Amerikaanse onderzoekers Warren Sturgis  
McCullouch en Walter Pitts een ontwerp voor 
‘kunstmatige neuronen’. Met andere woorden, 
een kunstmatige versie van een van de basis-

Kunstmatige  
intelligentie

componenten van het menselijk brein.  
McCullouch was een neuro fysioloog en zou  
ook aanzienlijk hebben bijgedragen aan de  
cybernetica-beweging. In 1950 werd een paper 
gepubliceerd door de Britse wiskundige Alan 
Turing die werd gebruikt als basis voor de huidige 
Turing-test. Deze test bepaalt in hoeverre een 
machine intelligent gedrag kan vertonen dat 
niet te onderscheiden is van menselijk gedrag. 
Veel mensen zien dit als de geboorte is van  
kunstmatige intelligentie. >>

Menselijk gedrag dat wordt uitgevoerd door een machine of een groter systeem. Dat is het 
korte antwoord op de vraag: ‘Wat is AI (Artificial Intelligence)’. AI-onderzoek is voortdurend 

in ontwikkeling, en wij zijn een van de koplopers in de prothesiologie.

11

Een  
kijkje in  

de wereld 
van...



Tegenwoordig hebben we toegang tot enorme 
hoeveelheden gegevens die we kunnen  
interpreteren en gebruiken als kennis. Dit maakt 
het gemakkelijker om tal van verschillende  
toepassingen voor AI te maken die het dagelijks 
leven voor ons mensen gemakkelijker maken. 

Slimme algoritmen en supersnelle computers 
zijn het ‘brein’ achter deze onnoemelijke  
mogelijkheden. En als zodanig is kunstmatige 
intelligentie tegenwoordig geïntegreerd in vrijwel 
elk element van de samenleving. Je mobiel  
ontgrendelen met je vingerafdruk? AI. Siri een 
vraag stellen? AI. Digitale assistenten, chatbots, 
machine learning, zelfrijdende auto’s of robot-
stofzuigers? Ja, AI is het magische radertje in  
al die systemen. Zo netjes geïntegreerd en  
ingebed dat we er vaak niet 
eens bij stilstaan.

AI in Bionic prothesen
Binnen de zorg is AI- 
onderzoek onder meer gericht 
op het vroegtijdig opsporen 
van kankertumoren, of het 
voorspellen van de bloed-
suikerspiegel bij type-1  
diabetici. Össur werkt ook  
sinds het begin van de jaren 
2000 met AI. Deze technologie 
zag voor het eerst het  
levenslicht in onze Bionic- 
producten, die allemaal een of andere vorm van 
AI bevatten. De eerste bionische prothese was 
de Rheo Knee, gelanceerd in 2004.

“Onze benadering van het werk is misschien 
een beetje anders dan de meeste AI-producten, 
omdat de Bionic-producten niet volledig werken 
zonder menselijke invloed. Ze werken effectief 
om de kloof tussen mens en machine te  
overbruggen. Historisch gezien lag onze focus 
op Bionic- producten die reageren en zich  
aanpassen aan hun gebruiker. Tegenwoordig 

werken we er ook aan om de mogelijkheden van 
AI in te zetten om ontwikkelingsactiviteiten op 
andere manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld 
door data te analyseren en correlaties te  
identificeren. Prothesen zijn over het algemeen 
meer statisch, terwijl mens en omgeving variëren 
en zich ontwikkelen. Dit betekent dat er een 
duidelijke behoefte is aan producten die leren en 
zich continu ontwikkelen”, legt David Langlois, 
hoofd van het Össur Research & Development 
Center for New Technology, uit.

AI is een breed onderwerp binnen de zorg. Er is 
geen ‘one size fits all’-concept, aangezien elke 
prothesedrager uniek is. Maar bij Össur werken 
we aan prothesen die zich kunnen aanpassen 
aan hun gebruiker. Ofwel handmatig ofwel door 

ze op elke individuele persoon 
af te stemmen: via internet of 
apps om deze aanpassingen 
te maken.

“Momenteel heb ik het gevoel 
dat de trend veel meer gaat 
naar het leren van producten. 
Maar naar mijn mening is het 
einddoel nog steeds hetzelfde, 
want we streven ernaar om 
menselijk gedrag in machines 
te recreëren om ons leven  
gemakkelijker te maken.”

De toekomst van AI
“Het gaat groeien en ontwikkelen. Meer data  
en kennis zorgen voor gebruiksvriendelijkere  
en technologisch geoptimaliseerde producten. 
Ons onlangs geopende Centrum voor Nieuwe  
Technologie heeft een toegewijd team dat  
zich toelegt op het ontwikkelen van nieuwe  
concepten. We zullen ons natuurlijk blijven 
richten op het verbeteren van de levenskwaliteit 
van mensen met een amputatie. AI is zeker  
een van de tools die we gebruiken”, besluit  
David Langlois. ••
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“Er is  
een duidelijke  
behoefte aan  

producten  
die leren en  
zich continu  

ontwikkelen.” 
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AI
tilt Power Knee  
naar een  
nieuw niveau

Power Knee is ’s werelds eerste gemotoriseerde knie met microprocessor. Met deze  
nieuwste versie zetten we grote stappen naar een volledig nieuw niveau van mobiliteit en 
gerepliceerde functies.

Lees verder op de  
volgende pagina

NIEUW!
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A
ls pioniers op het gebied van  
geavanceerde technologie werken 
we sinds het begin van de jaren 
2000 op het snijvlak van innovatie 
en wetenschap. De impuls om  

bionische technologie op te nemen in onze 
prothesen kwam door de verwachte toename van 
de voordelen voor prothesedragers. Allemaal 
volgens ons motto: ‘Life Without Limitations’. 
Geavanceerde algoritmen brengen tal van  
opwindende mogelijkheden met zich mee  
voor bionische technologie. In maart van dit  
jaar lanceerden we de nieuwste generatie  
Power Knee.

“Het produceren van een bionische prothese 
kost veel tijd en toewijding. De uitdaging is  
om continuïteit te waarborgen voor een breed 
spectrum aan prothesedragers, voor alle  
omgevingen en alle denkbare situaties. Het is 
altijd belangrijk om de effectiviteit van de  
prothese aan te tonen en hoe het zich verhoudt 
tot de technologie die wordt gebruikt”, zegt  
Kurt Gruben, Senior Clinical Specialist bij Össur’s 
Global Academy of Prosthetics.

Power Knee
De ontvangst van de nieuwste Power Knee- release 
was overweldigend positief. Vooral, maar niet 
uitsluitend, in die delen van de wereld die al veel 
gebruikers hebben. Gewicht, grootte en esthetiek, 

gecombineerd met een langere levens duur van de 
batterij, zijn slechts enkele van de verbeteringen 
die aan de Power Knee zijn aangebracht. De  
algoritmen zijn zo geavanceerd dat ze intuïtief 
voor de gebruiker werken, wat betekent dat er 
minimale instructie nodig is voor gebruik.

“Onze bionische prothesen hebben een  
ingebouwde microprocessor, wat betekent dat 
elk apparaat een reeks sensoren heeft die de 
omgeving en de interactie tussen apparaat en 
gebruiker opnemen. Weerstand en ondersteuning 
aan de knie of enkel worden in realtime aangepast 
aan de loopsnelheid en de ondergrond, of andere 
soortgelijke variabelen. Het nieuwste Power Knee- 
ontwerp maakt hem ongelooflijk gebruiks-
vriendelijk”, zegt Kurt.

“Er is nog veel werk  
aan de winkel om  

wereldwijd te laten zien 
hoeveel verschil prothesen 

echt kunnen maken in  
het leven van mensen.”

Kurt Gruben

LWL MAGAZINE  |  SUMMER 2022
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Futuristisch
Een microprocessorgestuurde knie (MPK) is 
een stukje technologie met sensoren die tijdens 
het gebruik effectief gegevens en feiten  
verzamelen: tijdens het lopen, stilstaan, zitten, 
vrijwel alle dagelijkse activiteiten van het leven. 
Deze gegevens worden vervolgens verwerkt om 
het apparaat aan te passen aan de bewegingen 
van de gebruiker. Een fantastisch, bijna  
futuristisch systeem voor prothesen. Net zo  
futuristisch als het ontwerp van de Power Knee 
zelf dat beelden oproept van Hollywoodfilms 
over toekomstige werelden.

“De uitdaging met zeer geavanceerde technologie 
is dat het soms lastig is om verzekeraars aan 
boord te krijgen. Het is altijd belangrijk dat  

we kunnen aantonen hoe effectief de  
technologie is, wat het is en welke  
voordelen de prothese biedt, en wat het 
inhoudt”, zegt Kurt.

Hoewel de toekomst er misschien al is, 
blijven AI en technologie zich ontwikkelen, 
ook bij Össur. De leden van de bevolking 

die een amputatie hebben ondergaan, zullen 
consequent revolutionaire vooruitgang zien, met 
een focus op gebruikersvoordeel en maximale 
waarde in elke prothese.

“Een van onze richtingen voor de toekomst is 
om het gebruik van bionische technologie uit te 
breiden naar die delen van de gemeenschap die 
minder mobiel zijn met hun huidige apparaten. 
Er is nog veel werk aan de winkel om wereldwijd 
te laten zien hoeveel verschil prothesen echt 
kunnen maken in het leven van mensen. Hoe 
het verbeteren van mobiliteit de kwaliteit van 
leven verhoogt. Bij Össur zullen we altijd  
continu veiligheid willen creëren en mobiliteit 
willen vergroten door middel van bionische 
technologie”, zegt Kurt. ••
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Össur's 
Power leg
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L
izzie woont in Boskoop, 
maar daar is ze toch niet 
heel vaak te vinden. Een 
groot deel van haar vrije 
tijd sport ze namelijk in 

Amsterdam. Wie had dat negen jaar 
geleden gedacht. Haar ouders zeer 
zeker niet: “De eerste jaren waren 
moeizaam”, vertelt moeder Sandra. 
“Toen Lizzie geboren werd zagen 
we dat haar beentje er anders uitzag. 
Het leek een reductiedefect, maar 
wat er precies aan de hand was, 
werd ons niet duidelijk gezegd. In 
onzekerheid gingen we naar huis. 
Het waren onzekere tijden: zou ze 
ooit kunnen lopen, huppelen of 
rennen met andere kindjes? Lizzie 
had vaak pijn, ze sliep en at slecht. 
We wisten het af en toe gewoon even 
niet meer. Na maanden van twijfel 
en onzekerheid werden we dan toch 
doorgestuurd naar het ziekenhuis 

en daar werd een amputatie van 
Lizzie haar voetje voorgesteld. Een 
heftige beslissing, maar achteraf 
gezien de beste beslissing die we 
konden maken voor Lizzie!”

Keuzes
“We hadden geen ervaring met 
amputaties en kenden ook geen 
mensen in dezelfde situatie als wij. 
Je leest op internet wel het een en 
ander, maar het gaat zelden over 
zo’n jong kindje,” gaat Sandra verder. 

“Een aantal weken na de amputatie 
kreeg Lizzie haar eerste prothese. 
Het was niet duidelijk of ze er goed 
mee zou kunnen leren lopen, het zou 
best nog een tijdje kunnen duren 
dachten we. Maar toen ze één jaar 
oud was liep ze al!” Toch volgden  
er nog meerdere operaties, in  
2019 zelfs nog één met een lang  
voortraject en lange nasleep. “Lizzie 
was toen op een leeftijd dat ze zelf 
meekreeg wat er aan de hand was. 
Je wil altijd het beste voor je kind, 
maar deze beslissingen blijven toch 
doodeng. Gelukkig zien we nu 
achteraf dat we absoluut de juiste 
keuzes hebben gemaakt.”

Sporten
Lopen en pijnvrij zijn hadden 
natuurlijk de prioriteit, maar 
naarmate Lizzie ouder werd, wilde ze 
meer. Rennen, spelen met vriendjes 

Negen jaar is ze pas, en nu al een bekende Nederlander. Je kunt haar gezien hebben op Zapp Sport, 
over haar gelezen hebben in het Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad of in andere kranten en 
magazines. Of misschien zie je haar wel eens op het Friendship Centre in Amsterdam, waar ze met 
de trainers van Frank Jol letterlijk met sprongen vooruit gaat. Maak kennis met Lizzie van der Bas. 

Lizzie  
van der Bas

Ik en mijn…

Cheetah
          Xplore

Junior

“Gelukkig zien  
we nu achteraf dat 

we absoluut de  
juiste keuzes  

hebben gemaakt.”
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INTERVIEW

en vriendinnetjes en er gewoon bij 
horen net zoals ieder ander kind 
van negen. “De gymleraar van 
Lizzie had gehoord dat de Mentelity 
Foundation, opgericht door Bibian 
Mentel, zou kunnen helpen met het 
aanbieden van een prothese waarmee 
Lizzie zou kunnen rennen, springen 
en sporten. Hij dacht dat dat wellicht 
wat voor Lizzie zou kunnen zijn” zo 
gaat Sandra verder. “Ik heb eigenlijk 
alleen een berichtje gestuurd naar 
de Mentelity Foundation om ze te 
complimenteren met het goede 
werk dat ze doen, maar het balletje 
is gaan rollen en we werden 
uitgenodigd om eens verder te 
praten. Niet al te lang daarna lag  
er een Cheetah Xplore Junior voor 
Lizzie klaar!”

In de zomer van 2021 kwam Lizzie bij 
Frank Jol terecht met haar nieuwe 
voet. Samen zijn ze gaan sleutelen, 
proberen, bijschaven, nog eens 
proberen, en ook Lizzies dagelijkse 
prothese werd aangepast aan haar 
wensen en activiteiten. “Lizzie hield 
altijd al enorm van sporten, maar 
nu bestaat haar leven, naast school 
uiteraard, alleen nog maar uit 
hardlopen, verspringen, basketballen 
en klimmen. Het voelt af en toe nog 
onwerkelijk om haar zo te zien, maar 
we weten 100% zeker dat Lizzie met 
haar actieve leventje op de juiste plek 
terecht is gekomen” besluit Sandra.

Inzet
We spraken uiteraard ook nog even 
met Lizzie zelf. Lizzie is namelijk 

langsgekomen op het Össur kantoor 
in Eindhoven, voor een speciale VIP 
dag inclusief een rondleiding op 
plekken waar niet veel mensen 
mogen komen. “Als ik later groot 
ben, wil ik topsporter worden. En 
fotograferen” vertelt Lizzie. “Ik vind 
het op school heel leuk, vooral 
rekenen, taal en muziek. Maar gym 
vind ik het allerleukste, zeker nu 
met mijn nieuwe prothese! Die zit 
gewoon het allerlekkerste. Met deze 
prothese kan ik eindelijk rennen, 
met gym meedoen en buitenspelen 
zonder dat ik naar binnen moet  

omdat het pijn doet. Mijn 
droom? Fleur Jong is mijn 
grote voorbeeld, dus ik hoop 
net als zij met de Para-
lympische Spelen mee te 
doen als ik wat groter ben”, 
vertelt Lizzie trots. “Fleur 
heeft me al veel geleerd en ik 
vind stiekem ook dat ik op 
haar lijk” bloost ze.

“Dank je wel Össur, dat ik bij 
jullie te gast mocht zijn! Het 
was een heel speciale dag en 
jullie waren super lief voor 
mij, dank je wel daarvoor!”

Nou Lizzie, heel graag gedaan, 
en we hopen je nog heel veel 
jaren te kunnen ondersteunen. 
En uiteraard gaan we ervan 
uit dat we je over een paar 
jaar op de Paralympische 
Spelen zien schittteren! ••

Fleur Jong

“Fleur Jong is mijn 
grote voorbeeld.”
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Met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als onze basis, werken 
we aan de thema’s gendergelijkheid, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie 
en bijdragen aan een goede gezondheid en welzijn. Een groot bedrijf zijn betekent een 
grote verantwoordelijkheid als het gaat om het ondersteunen van de duurzaamheids-

doelen van de VN en onze doelen zijn ambitieus. Hoe staan we er voor?

LWL MAGAZINE  |  SUMMER 2022
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Duurzaamheids-
doelen

Hoe staan we er voor?



Gendergelijkheid

H
et doel is om de 
onbalans van 
mondiale macht, 
invloed en middelen 
te verhelpen. Een 

belangrijk doel voor Össur is het 
handhaven van een gender-evenwicht 
binnen het bedrijf, het verhogen van 
het aantal vrouwen in leidinggevende 
posities en het bevorderen van 
diversiteit in de branche. In 2021 was 
het gender-evenwicht van Össur 
onder de werknemers 53% mannen 
en 47% vrouwen. 38% van onze 
managers is vrouw.

Verantwoord 
consumeren en 
produceren en 
klimaatactie
Voor ons gaan  
deze doelen hand 
in hand. Het doel 

van deze doelen is om consumptie 
en productie te verduurzamen en om 
actieve keuzes te maken die klimaat-
verandering tegengaan. Nauwkeurige 
monitoring van productie, logistiek, 

product ontwikkeling en energie- en 
brandstofverbruik zijn belangrijke 
aspecten van dit werk. Eén van de 
doelen in 2021 was om Össur 100% 
CO2-neutraal te maken – een doel 
dat volledig is behaald. Daarnaast 
is 99% van de energie die we in 
2021 hebben ingekocht, ingekocht 
uit hernieuwbare bronnen.

Een goede gezondheid en welzijn
Een van de redenen waarom we  
aan dit doel werken is onze ambitie 

21

Meer informatie over het  
UN Global Compact platform is te vinden 

op www.unglobalcompact.org

om producten voor ouderen te 
ontwerpen en aan te bieden, om  
zo de onafhankelijkheid en kwaliteit 
van leven te vergroten. Ook is er 
veel aandacht voor klinische studies 
om inzicht in en nog meer begrip 
van deze doelgroep te krijgen. In 
2021 werden drie nieuwe producten 
gelanceerd, speciaal ontworpen voor 
oudere mensen. Tegelijkertijd had 
21% van onze huidige lopende 
onderzoeken betrekking op deze 
oudere doelgroep. ••

DUURZAAMHEIDSDOELEN



22

LWL MAGAZINE  |  SUMMER 2022

Lisan 
Scheepers



23

   Het belang van 
fysiotherapie na

    een amputatie
Lang niet alle geamputeerden sporten regelmatig onder begeleiding van een fysiotherapeut 
na hun amputatie en revalidatie. Wij spraken een van onze experts van de Össur Academy, 
Lisan Scheepers, over het belang van beweging.

E
en amputatie is een enorme verandering 
en vereist een soort herstart voor  
degenen die de amputatie heeft  
ondergaan. Zoals bij de meeste  
herstarts, heb je de juiste voorwaarden 

aan het begin en ondersteuning onderweg  
nodig om weer op de rails te komen. Voor  
een geamputeerde is sporten voor of na een  
amputatie, of wanneer het tijd is om een nieuwe 
prothese te gebruiken, één van de sleutels tot 
een succesvolle herstart.

De kennis rond fysiotherapie voor  
geamputeerden is beperkt en moet op meerdere 
niveaus in de keten worden vergroot, bijvoorbeeld 
door de toegang tot materialen en onderzoek te 
vergroten. Dat is de mening van Lisan Scheepers, 

Fysiotherapeut en Clinical Specialist bij Össur’s 
North Europe Academy of Prosthetics.

“Veel fysiotherapeuten in kleine instellingen 
komen niet veel geamputeerden tegen, wat  
natuurlijk betekent dat kennis van specifiek voor 
geamputeerden ontworpen fysiotherapie buiten 
hun vak gebied valt. In grotere ziekenhuizen  
en revalidatiecentra is deze kennis meer  
gemeengoed, en tijdens de revalidatie krijgen 
patiënten te maken met fysiotherapeuten die 
meer ervaring hebben met amputaties. Maar 
een veelvoorkomend verschijnsel is dat als de 
patiënt eenmaal zijn prothese heeft gekregen en 
ontslagen is, hij niet langer toegang heeft tot 
diezelfde training.” >>

FYSIOTHERAPIE
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Een van Lisans taken is het verstrekken van  
informatie en het verspreiden van bewustzijn 
over hoe belangrijk beweging en training zijn. 
Via de Össur Academy houdt ze lezingen en 
reist ze naar allerlei verschillende revalidatie-
centra. Daarnaast ondersteunt en traint ze 
mensen met een prothese  
die een amputatie hebben  
ondergaan, zodat ze weer een 
zo functioneel mogelijk leven 
kunnen leiden.

Bij geamputeerden gaat het bij 
fysiotherapeut over meer dan 
alleen leren lopen of fietsen 
met de nieuwe prothese.

“Fysiotherapie is zoveel meer! 
Het moet gezien worden als 
een verzamelnaam. Preventief 
trainen voor bijvoorbeeld  
een geplande amputatie kan 
leiden tot een snellere en  
gemakkelijkere revalidatie. Als de patiënt tot een 
risicogroep behoort, zoals diabetici, zou het goed 
zijn om preventieve fysiotherapie te integreren 
in de reguliere zorg van de patiënt”, zegt Lisan.

Ook vertelt ze hoe een deel van deze training 
gericht kan zijn op het wennen aan een prothese-
koker.

“Als de patiënt een amputatie heeft gehad, is dit 
een behoorlijke impactvolle gebeurtenis. Daarom 
zijn voorlichting, training en lichaamsbeweging 
belangrijk om de patiënt het vertrouwen te 
geven om de prothese te belasten. Je moet de 
prothese belasten, zodat je het gewicht gelijkmatig 

over beide benen verdeelt.  
Hiermee ontlast je je over-
gebleven been om toekomstige 
problemen, zoals bijvoorbeeld 
knieartrose te voorkomen.”

Volgens Lisan is een van  
de belangrijkste dingen om  
in gedachten te houden als 
het gaat om fysiotherapie 
voor geamputeerden, het  
afstemmen op het individu.

“Iedereen begint op een  
ander niveau en heeft andere 
uitdagingen, dus idealiter zou 
je de training en oefeningen 

aan elke persoon moeten kunnen aanpassen. 
Een veel voorkomende misvatting is dat fysio-
therapie een bepaalde tijd duurt, maar zelfs dat is 
individueel. Sommige mensen moeten een aantal 
jaren bij de fysiotherapeut onder behandeling 
blijven. Anderen komen af en toe terug voor 
controle, wat een goede manier is om in de gaten 
te houden wat er nodig is.”

“Iedereen begint op 
een ander niveau  
en heeft andere  

uitdagingen, dus 
idealiter zou je  
de training en  

oefeningen aan elke 
persoon moeten 

kunnen aanpassen.” 



25

FYSIOTHERAPIE

belast en welke vooruitgang je hebt geboekt,  
kan het gevoel van controle over de situatie en 
de motivatie toenemen.

De gebruiker krijgt gemakkelijk toegang tot  
oefeningen en kan zijn of haar training direct 
in de app volgen. Ook de fysiotherapeut kan de 
voortgang van patiënten volgen en feedback 
geven op basis van de gegevens die door de 
prothese zijn vastgelegd. ••

Wat is de sleutel tot succesvolle fysiotherapie 
voor geamputeerden?
“Wat vooral een sessie met een fysiotherapeut 
meer of minder succesvol maakt, is de  
motivatie van de patiënt. Een fysiotherapeut of 
orthopedisch adviseur kan de patiënt zoveel 
geweldige hulpmiddelen geven als hij wil, maar 
als de patiënt niet gemotiveerd is, is het moeilijk 
om vooruitgang te boeken”, zegt Lisan.

“Kennis is natuurlijk ook essentieel. Fysio-
therapeuten moeten de tools en de kans  
krijgen om meer te leren over fysiotherapie voor  
geamputeerden.”

Össur Logic – de app voor knieprothesen
Iets dat kan helpen bij fysiotherapie is de  
Össur Logic-app*. Deze app bevat een speciaal  
opgemaakt trainingsprogramma dat via  
Bluetooth direct met de prothese is verbonden, 
waardoor deze direct feedback kan geven. Dit 
geeft de gebruiker niet alleen een onmiddellijke 
reactie, het kan ook helpen om hun motivatie te 
vergroten. Als je kunt zien hoe je je prothese  

Össur  
Logic-app

*  De app is beschikbaar voor Apple-apparaten en  
ondersteunt microprocessorknieën zoals Rheo Knee 
en Rheo Knee XC.

Voor gebruikers zonder een  
compatibele prothese of Apple- 
apparaat zijn alle trainings-
programma’s beschikbaar  
via het YouTube- kanaal van  
de Össur Academy. Ga naar  
www.youtube.com/user/OssurAcademy of 
scan de QR code.
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Knieartrose
Grote impact op de toekomstige volksgezondheid

Ouder worden en overgewicht zijn twee van de grootste risicofactoren voor artrose in  
de knie - een klacht die bij steeds meer mensen waarneembaar is. Toch kan er nog veel 
worden gedaan om de toekomstige impact te verkleinen. Alles draait om voorlichting,  

gewichtscontrole en lichaamsbeweging.

26



27

KNIEARTROSE

K
nieartrose is in het Westen meer  
dan verdubbeld sinds het begin  
van de 20e eeuw, 
en men schat dat  
het aantal patiënten 

met artrose tussen 2000 en 
2040 met meer dan 50% zal 
toenemen. Daarom wordt de 
aandoening nu geclassificeerd 
als volksziekte van de toekomst 
- en een dodelijke ook. Volgens 
sommige schattingen neemt 
het risico om te sterven aan 
hart- en vaatziekten en diabetes 
met maar liefst 50% toe.

Het resultaat van recente onderzoeken is enerzijds 
ontmoedigend, maar anderzijds ook hoopgevend, 
omdat het twee dingen bevestigt. Ten eerste, dat 
de trend kan worden gestopt door relatief  
eenvoudige maatregelen te nemen. Ten tweede 
heeft het verhogen van de interactie tussen  

verschillende zorgfaciliteiten een enorme impact 
op het behandelingsresultaat voor patiënten 
met knieartrose. Lang gekoesterde ‘waarheden’ 
als jezelf in vorm brengen of dat een operatie de 
enige oplossing is, zijn op niets uitgelopen. In 
feite is toegang tot informatie, gewichtscontrole 
en lichaamsbeweging vaak meer dan voldoende.

Voorlichting betekent vooral de patiënt duidelijk 
maken hoe belangrijk het is om actief te blijven. 
Artrose wordt niet veroorzaakt door slijtage van 
de gewrichten, zoals lange tijd werd gedacht, 
maar heeft in feite te maken met een onevenwicht 
tussen afbraak en regeneratie van kraakbeen-
cellen. Dit kan alleen worden verbeterd door 
meer te bewegen en het gewicht onder controle 
te houden. Daarnaast zorgt een zwaarder gewicht 
voor meer belasting op de gewrichten, waardoor 
de pijn verergert. Dit ontmoedigt mensen met 
knieartrose om in beweging te blijven. Er ontstaat 
een vicieuze cirkel, waarbij de patiënt het risico 
loopt ‘de strijd te verliezen’ als er geen duidelijk 
en gecoördineerd zorgplan is. Volgens de  
aanbevelingen van het Zweedse BOA Register 

(Better Treatment of Patients 
with Arhritis) is nauwe, inter-
disciplinaire samenwerking 
tussen verschillende zorg-
instellingen dan ook van vitaal 
belang voor het welslagen van 
de behandeling. Deze inter-
disciplinaire samenwerking 
moet daarom zo vroeg  
mogelijk aan alle artrose-
patiënten worden aangeboden.

Een afdeling die een inter-
disciplinaire samen werking 

met groot succes heeft gerealiseerd is OCH  
Orthopedi in Noorwegen, waar Lars Goplen werkt. 
Hier werken artsen, orthopedisch chirurgen  
en fysiotherapeuten nauw samen met elkaar, 
vertelt Lars, een orthopedisch chirurg die al jaren  
positieve ervaring realiseert voor zijn patiënten. >>

“Een nauwe,  
interdisciplinaire 
samenwerking  

tussen verschillende  
zorginstellingen is 
van vitaal belang.” 
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“Een groep artsen en ik werken al een aantal jaren 
nauw samen. Een patiënt wordt doorverwezen 
naar mij door zijn arts, die al met hem heeft 
gesproken over hoe het proces eruit gaat zien en 
welke elementen in het behandelplan worden 
opgenomen. De patiënt is vanaf het allereerste 
begin betrokken bij een goed doordacht proces”, 
aldus Lars.

Tijdens de eerste afspraak stelt Lars de patiënt 
belangrijke vragen over het probleem. Op dat 
moment wordt de patiënt vaak teleurgesteld, 
omdat velen denken dat knieartrose snel opgelost 
is en men ervan kan genezen. “Helaas is dat 
niet het geval. Maar ze zijn opgelucht als ze 
beseffen hoeveel hulp ze kunnen krijgen en  
hoeveel ze eigenlijk zelf kunnen doen. Dingen 
als actief blijven en orthopedische hulpmiddelen 
krijgen als ze die nodig hebben, zoals de  
Unloader One en Unloader One X kniebraces.”

Wat gebeurt er daarna?
Lars vertelt verder: “Ze krijgen via ons niet  
alleen informatie, maar ook een schriftelijke 
samenvatting die men mee naar huis kan nemen. 
Ook moedigen wij onze patiënten aan om  
contact op te nemen met mij en mijn afdeling 
als ze ergens niet zeker over zijn, of als ze vragen 
hebben.”

Naast de eerste afspraak bij de arts en het 
gesprek met Lars, krijgen patiënten ook de  
gelegenheid om verschillende orthopedische 
hulpmiddelen uit te proberen. Ook krijgen ze 
toegang tot een artrose-cursus die wordt geleid 

door goed opgeleide fysiotherapeuten. De cursus 
bestaat meestal uit drie bijeenkomsten. Iedere 
bijeenkomst duurt drie uur, waarbij praktische 
en theoretische tips voor zelfzorg en verlichting 
van klachten worden gedeeld. 

Ten slotte heeft de patiënt een vervolgafspraak 
met de arts die hem of haar heeft doorverwezen, 
om het geheel als het ware af te ronden.

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
dit soort interdisciplinaire samenwerking  
tussen artsen, orthopedisch chirurgen en  
fysio therapeuten is voor het succes van de  
behandeling. Tot slot vind ik het belangrijk dat 
de patiënt altijd centraal staat!,” sluit Lars ten 
slotte af. ••

“De patiënt is vanaf  
het allereerste begin  

betrokken bij een goed  
doordacht proces.”
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Een super dag met 
SUPER-Users

Lees verder op de  
volgende pagina

Wil je  ook eens  deelnemen? Meld je dan aan!
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D
e dag begint met een goede  
warming up. Voordat je een  
oefening doet, moeten de spieren 
goed warm zijn. Onder begeleiding 
van Lisan gaan de deelnemers aan 

de slag. De deelnemers varieren van jong tot 
oud met allemaal hun eigen uitdagingen. Na de 
warming up krijgen de deelnemers een korte 
pauze, maar niet te lang want anders koelen de 
spieren natuurlijk weer af. Lisan zette intussen 
een 5-tal oefeningen uit, waar de deelnemers 
roulerend mee aan de slag gaan. Middels deze 
oefeningen trainen de deelnemers hun stabiliteit 
en balans op verschillende manieren. Bij vrijwel 
iedere oefening is het belangrijk om goed de 
buik- en rugspieren aan te spannen. Na telkens 
drie minuten per oefening is het tijd voor de  
volgende en in totaal doen de deelnemers de 
ronde aan oefeningen drie keer. Daarna is het 
hoog tijd voor een welverdiende pauze. 

Moment van rust en verbinding
Het lichaam verbrandt veel energie tijdens zo’n 
intensieve opwarming en oefeningen. Tijd om 
de batterij weer op te laden. Een lekkere banaan of 
appel gaat er bij iedereen wel in. De deelnemers 
raken gedurende de dag met elkaar aan de praat. 
Iedereen vindt het zeer prettig om met andere 
prothesedragers te kletsen over hun ervaringen 
en hedendaagse uitdagingen. Prothesedragers 
herkennen bepaalde gebeurtenissen en kunnen 
zichzelf eenvoudiger in een ander verplaatsen. 
Het is fijn om te weten dat je niet de enige bent 
die hindernissen moet overwinnen.

“Het is fijn om te weten  
dat je niet de enige  

bent die deze hindernissen 
moet overwinnen.”

Balans, spierkracht en vertrouwen. Deze drie aspecten zijn nodig om goed op een prothese-
been te kunnen functioneren. De deelnemers van onze SUPER-User dag gooien alles in 
de strijd om hieraan te werken. Onder toeziend oog van Lisan (Fysiotherapeut - Össur 
Academy) doen de deelnemers diverse oefeningen en gaan ze persoonlijke uitdagingen 
niet uit de weg. 
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“De Rheo Knee XC is  
geschikt om stevig door te 
lopen. De knie geeft meer 

energie terug en daardoor ben 
ik ’s avonds minder moe.  

Ik ben ervan overtuigd dat als 
je iets écht wilt, (bijna) alles 
mogelijk is. Geef nooit op!”

Serge Verbrugge (50 jaar)

Persoonlijke uitdagingen en doestellingen
Serge vertelt over zijn uitdaging met helling 
lopen, en ook voor Nidal is deze uitdaging niet 
vreemd. Beiden geven aan dat het spannend is 
om de weerstand die de knie geeft te vertrouwen. 
Serge en Nidal hopen aan het einde van de dag 
met meer vertrouwen een helling af te lopen.

Traplopen is ook een uitdaging voor veel  
deelnemers. Vooral voor Emeline met een  
dubbele bovenbeenamputatie is traplopen echt 
een grote inspanning. Emeline loopt nu nog met 
een kruk de trap op, maar aan het einde van de 

dag hoopt ze alleen nog maar één trapleuning te 
hoeven gebruiken.

Meneer Wiegeraad kwam deze ochtend binnen 
lopend met twee krukken en zijn doel is om 
zonder krukken de deur uit te lopen. 

Lunch en rondleiding
Na een energieke en sportieve ochtend, is het 
tijd voor de lunch. Twee lange tafels zijn voor 
onze SUPER-Users gereserveerd. Tijdens de 
lunch is er weer voldoende tijd om te kletsen 
over ditjes en datjes. >>

“Hoewel een aantal  
dingen misschien niet meer 
mogelijk zullen zijn, moet  

je proberen rustig te blijven. 
Dankzij de Rheo Knee XC  
is het voor mij eenvoudiger 
geworden om trap te lopen  

en te wandelen.”
Meneer J. Wiegeraad (75 jaar)
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Na de uitgebreide lunch krijgt iedereen  
van Francois (Manager Operations - Össur  
Warehouse) een rondleiding door het magazijn 
en kantoor in Eindhoven. Zoals Francois het zelf 
zegt: “Dit is je kans om een kijkje in de keuken 
van Össur te nemen! En stel vooral zoveel  
mogelijk vragen.” Francois vertelt graag meer 
over zijn afdeling en weet alle ins- en outs over 
het magazijn. 

Werk aan de winkel
Terwijl Francois de SUPER-Users in het magazijn 
vermaakt, bedenkt Lisan welke oefeningen actief 
bijdragen aan het behalen van hun persoonlijke 
doelstellingen. De deelnemers werken in kleine 
groepjes aan hun persoonlijke doelstellingen. 

Onder begeleiding van Marcel (Clinical Specialist 
- Össur Academy) gaan Serge en Nidal samen 
oefenen met helling af lopen. Emeline en Hafida 
werken onder begeleiding van Lisan aan hun 
gedeelde uitdaging: traplopen. Meneer Wiegeraad 
heeft een heel mooie persoonlijke uitdaging. 
Martin (Area Manager Prothesen Nederland - 
Össur Sales) helpt meneer Wiegeraad persoonlijk 
met het leren lopen zonder krukken.

Met vertrouwen in de knie gaat Emeline trap op 
en af. Lisan geeft persoonlijke tips, zodat ze ook 
na de SUPER-User dag verder kunnen oefenen 
en trainen. Niet alleen Emeline en Hafida kregen 
ondersteuning van Lisan, ook meneer Wiegeraad 
is aan de beurt bij haar. Lisan haar hand neemt 
de functie van één kruk over. De andere kruk die 
meneer Wiegeraad vast heeft krijgt de functie 
van een wandelstok. Het doel is om beide benen 
evenveel te belasten. Het gaat echt al een stuk 
beter! Met meer aandacht en oefening weten we 
zeker dat meneer Wiegeraad binnenkort zonder 
krukken kan lopen. Nog niet vandaag, maar het 
begin is gemaakt!

Terugblikken op een intensieve, educatieve & 
sociale dag
Alle deelnemers van deze SUPER-User dag 
keren zeer tevreden huiswaarts. Voor iedereen 
was het een leuke en leerzame dag, waarop ze 
ervaringen met elkaar hebben kunnen delen en 
samen een begin hebben gemaakt met beter,  
efficiënter, natuurlijk en zekerder lopen met  
hun prothese. Heel veel succes in de toekomst 
allemaal! ••

“Ik sta versteld  
van de stabiliteit die de  
Rheo Knee XC biedt.  
Hierdoor ben ik beter  

in balans. De belangrijkste  
tip die ik andere prothese

dragers kan geven is:  
Vertrouw op je knie!”

Emeline Parmentier (26 jaar)
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oefeningen doen waardoor je balans, spierkracht 
en zelfvertrouwen verbetert? Neem gerust een 
kijkje op ons Össur Academy YouTube kanaal.  
Scan de QR-code en ontdek welke oefeningen jij 
thuis kan doen!

Meld je aan!

Wil jij als prothesedrager de volgende keer ook 
deelnemen aan onze SUPER User dag? Er zijn 
nog een paar plekjes beschikbaar. Meld je aan 
via onze website en misschien nodigen wij je wel 

Bezoek ons  

YouTube kanaal voor meer  

oefeningen

Oefeningen voor 
beginners

Oefeningen voor 
gevorderden

uit om deel te nemen aan de 
volgende SUPER User dag. 
Scan de QR-code en meld je 
vrijblijvend aan.

Deelnemen aan een SUPER User dag?
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n oktober 2021 kwamen diverse internationale 
ACL experts (Key Opinion Leaders) samen 
om een van de nieuwste braces voor de  
behandeling van ACL blessures te bespreken. 
Deze Rebound ACL kniebrace is gebaseerd 

op hetzelfde principe als de bestaande brace voor 
PCL- blessures, de Rebound PCL. Nils Inngul, 
Sales Director bij Össur Nordic vertelt erover:

“De eerste discussies over deze nieuwe 
orthese kwamen tot stand in Gotland 
tijdens de Orthopedische Week met 
Key Opinion Leaders. We kwamen tot 
de conclusie dat de orthese getest 
moest worden en dat we graag meer 
pilotstudies zouden uitvoeren, zodat 
deze brace in de toekomst vaker  
ingezet kan worden en zal leiden tot 
minder operaties voor ACL blessures.”

De discussies kwamen tot stand omdat 
werd ontdekt dat de voorste kruisband 
de potentie heeft om zichzelf te 
genezen, op voorwaarde dat deze niet 
volledig is losgekomen. Deze categorie 

patiënten zou mogelijk een operatie helemaal 
kunnen vermijden.

Er zijn eerder onderzoeken uitgevoerd in  
faciliteiten zoals de Arthrosekliniek in Stockholm, 
waar jonge volwassenen werden geobserveerd. 
Het ontwikkelen van nieuwe producten is echter 
geen eenvoudig en ook geen kort proces. Het 
vereist veel werk en de betrokkenheid van  
meerdere experts. Nadat de kwestie van deze 
nieuwe orthese in Gotland was besproken, was de 
volgende stap het samenbrengen van belangrijke 
opinieleiders van over de hele wereld tijdens  
een consensusbijeenkomst om verder te  
discussiëren. “Het doel van de bijeenkomst was 
om de volgende stappen voor de nieuwe orthese 
te bespreken. We hebben nog geen beslissingen 
genomen, maar onze volgende stap zal zijn om 
een scope-review uit te voeren. Het is echt het 
toonbeeld van een levend proces”, legt Nils uit.

Nils is ook van mening dat de werkhouding  
positief is en dat het gebruik van een dynamische 
kniebrace wijst op nieuwe manieren van denken 
als het gaat om de behandeling van voorste 
kruisband blessures. “We zijn erg trots dat we de 
allerbeste chirurgen aan boord hebben die in  
dezelfde lijn denken als wij. Het is een teken dat 
de hele beroepsgroep het aandurft om onze 
aanpak te heroverwegen en tegelijkertijd hun op 
feiten gebaseerde kennis ter beschikking stelt. 
We kijken uit naar wat de toekomst in petto 
heeft”, besluit Nils. ••

Blessures aan de ACL (voorste kruisbanden) 
betekenen lange perioden van revalidatie voor 
patiënten. Nu is onderzoek naar alternatieve 
behandelingen gericht op het voorkomen en 
behandelen van VKB-letsels - zonder operatie.

Internationale  
consensus bijeenkomst 
over ACL blessures
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Onze innovatieve CTi-kniebraces, 
getest en vertrouwd door  
professionele topsporters en 
medische professionals sinds 1983, 
hebben een ongeëvenaarde 
geschiedenis van betrouwbare 
bescherming, comfort en pasvorm. 

Nieuws

Maak je klaar voor CTi3
Onze ontwikkeling gaat verder  
met CTi3 - een eerbetoon aan de 
drie belangrijke evoluties van ons 
frame ontwerp gedurende onze 
bijna 40-jarige geschiedenis.  
Meer over dit product hoort u snel 
van ons!

CTi3

Pro-Flex ST
Be flexible

Waterbestendig

Binnenkort verkrijgbaar
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