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1. Inleiding 
 
Bij de verstrekking van hulpmiddelen kan sprake zijn van een zit- en/of ligorthese. ‘Orthese fabrikanten’ 

en ‘orthese producenten’ (verder in dit document waar mogelijk gezamenlijk aangeduid als orthese 

fabrikanten) zijn zich er terdege van bewust dat passende hulpmiddelen, in het bijzonder een 

hulpmiddel als een ‘orthese’, voor mensen met een beperking voorwaardelijk zijn om optimaal te 

functioneren in de maatschappij. Mede naar aanleiding van eerdere berichten uit de samenleving, 

waaronder de noodkreet: ‘Regel het!’ via VARA’s Kassa, dat de hulpmiddelenbranche als geheel niet 

goed functioneert, zeker bij complexere cliëntsituaties, is het initiatief ontstaan bij de orthese 

fabrikanten om hieraan actief een bijdrage te leveren.    
 

Een landelijk initiatief medio 2019 heeft geresulteerd in een groep van 10 Nederlandse orthese 

fabrikanten (bijlage 1) die gezamenlijk een helder en transparant kwaliteitskader nastreven. Dit 

kwaliteitskader sluit aan op het ‘Landelijk normenkader hulpmiddelen’ en richt zich specifiek op het 

leverproces van zit- en ligortheses. Het gaat hierbij om een zitting, rugleuning of ligmatras welke naar 

anatomische eigenschappen en lichaamsfuncties gevormd wordt, met als doel de cliënt optimaal te 

ondersteunen en/of het lichaam te sturen. 

  

In de Nederlandse hulpmiddelenbranche kunnen cliënten die niet meer geholpen zijn met ‘standaard 

zit- of ligvoorzieningen’, aanspraak maken op medische hulpmiddelen die gemaakt worden naar de 

mogelijkheden/beperkingen van het individuele lichaam. De zit- en/of ligorthese wordt gemaakt door 

een ‘orthese technicus’ en behoort tot de categorie: ‘hulpmiddelen naar maat’ of een ‘medisch 

hulpmiddel’. Ortheses zijn toegankelijk voor cliënten binnen de wettelijke vergoedingskaders van de 

Wlz, Wmo, Zvw en Wia, mits er functiegericht en inhoudelijk duidelijk wordt gemaakt dat de beoogde 

orthese doelmatig is of kan worden gemaakt. 

 

Samen met de toenemende eisen die gesteld worden aan fabrikanten van ortheses vanuit met name 

de MDR, VVR, convenanten & crashtests, het NKH en duurzaamheidsdoelen, wordt er tegenwoordig 

duidelijk meer gevraagd van orthese fabrikanten dan 5 tot 10 jaar geleden. 

 

Het geconstateerde probleem bij orthese leveranties is dat er op dit moment géén eenduidig, actueel 

en helder inzicht bestaat in waar de verantwoordelijkheid van de orthese fabrikant precies begint, wat 

daar in de loop van de tijd aan toegevoegd is én waar deze eindigt. In de dagelijkse praktijk weten 

zorgprofessionals vaak niet precies: 

- onder welke hulpmiddelencategorie de orthese te plaatsen is binnen de MDR; 

- wanneer er gekozen kan/moet worden om de stap te maken van een standaard product naar een 

orthese; 

- welke cliëntinformatie hiervoor precies nodig is; 

- hoe deze informatie in een orthese proces functiegericht vertaald wordt naar het orthese product, 

waardoor het kwalitatief beoordelen van het eindresultaat niet (goed) mogelijk is. 
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2. Doel 
 

Vanuit dit gezamenlijke initiatief is het doel gesteld om binnen de leveringsketen transparant te zijn en 

een gezamenlijk kwaliteitskader te bepalen. Dit kader kan als groeidocument vervolgens gezamenlijk 

én individueel per orthese fabrikant concreter ingevuld en gecommuniceerd worden binnen de 

hulpmiddelenmarkt.  

 

Verondersteld wordt dat het begrip binnen de keten hiermee wordt vergroot en de communicatie tussen 

de orthese fabrikant en andere ketenpartijen wordt verbeterd. Mensen met een complexe 

ondersteuningsvraag, waarbij een orthese door indicatie geselecteerd wordt als passend hulpmiddel, 

zullen kwalitatief beter en sneller geholpen kunnen worden. Zo blijven zorgkosten tevens beheersbaar. 

 

Concreet wordt dit doel bereikt door deelnemende orthese fabrikanten te laten voldoen aan: 

• het transparant zijn in het productie-/leveringsproces van de orthese producten (bijlage 2); 

• het transparant zijn over het verwachte kennisniveau van de orthese technicus (bijlage 3); 

• het transparant zijn over het verwachte kennisniveau van een eventueel betrokken orthese 

afleverspecialist (bijlage 4); 

• het duidelijk communiceren van de verantwoordelijkheden van zorgvraag tot en met nazorg; 

• het inzichtelijk maken van wat de kwaliteit is van een orthese in: advies, product, levering en 

nazorg; 

• het delen van kennis; 

• het geven van duidelijkheid over de invulling van de MDR aangaande de orthese als: 

- ‘hulpmiddel naar maat’ (zonder CE) 

- ‘medisch hulpmiddel’ (met CE) 

- of combinatie van bovenstaande; 

• een maximum levertijd na opdracht hanteren en communiceren; 

• het communiceren op basis van empathie en fatsoen; 

• een passende inspanningsverplichting leveren om een oplossing te bieden voor het aangedragen 

zit- en/of ligprobleem binnen de leveringsketen; 

• het ‘Rijksbrede programma Nederland Circulair’, 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050. 
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3. Aanpak 
 

Dit document ‘Landelijk kwaliteitskader zit- en ligorthese’ is het resultaat van een project met een vooraf 

vastgestelde looptijd van tweeëneenhalf jaar, eindigend in februari 2022. Op basis van consensus zijn 

algemene randvoorwaarden voor deelname verkend en opgesteld, het doel is geformuleerd en zijn de 

hoofdonderwerpen bepaald en gefaseerd uitgewerkt in werkgroepen. In de periodieke algemene 

overlegmomenten is per fase een unaniem gedragen invulling bepaald. Hierbij sluit het definitief 

opgeleverde document aan op het ‘Landelijk normenkader hulpmiddelen’ (versie januari 2020) en is 

gebruik gemaakt van de daarin gehanteerde vijf thema’s zoals hieronder weergegeven in figuur 1. 

 

 
 

 Figuur 1 

 
 

De ‘Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg’ van Nictiz (3e herziene druk mei 2009), zoals weergegeven 

in figuur 2, is gebruikt om helderheid en transparantie te geven in het orthese proces.  

 

 
 

 Figuur 2. 

 

De toevoeging in bijlage 2 met aanduiding ‘perspectief van de orthese technicus’ geeft per processtap 

inhoudelijke informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de orthese 

fabrikant/technicus, in relatie tot en in aanvulling op de verantwoordelijkheden van de betrokken 

zorgprofessionals binnen de leveringsketen. 

 

Het is de intentie dat jaarlijks een afvaardiging van alle deelnemende orthese fabrikanten het Landelijk 

kwaliteitskader zit- en ligorthese zal evalueren en waar nodig reviseren naar de relevante actualiteit. 

Hierbij wordt geborgd dat het kwaliteitskader draagvlak behoudt en aangesloten blijft op verdere 

ontwikkelingen binnen de hulpmiddelenbranche die relevant zijn voor de zit- en ligorthese. Door 

ondertekening van dit document, committeert iedere partij zich aan de inhoud ervan.  
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4. Begrippenlijst  
 

Onderstaande overzicht bevat de definities van enkele specifiek gehanteerde begrippen binnen dit 

kwaliteitskader die niet genoemd worden in de begrippenlijst van het Landelijk normenkader 

hulpmiddelen. Deze aanvullende begrippen zijn opgesteld door de actief deelnemende partijen zelf of 

zijn in overleg uit een andere bron overgenomen: 

 

• Hulpmiddel naar maat (zonder CE): elk hulpmiddel dat specifiek is gemaakt in overeenstemming 
met een schriftelijk voorschrift van een persoon die krachtens de nationale wetgeving is gemachtigd 
op grond van de beroepskwalificaties van die persoon en dat, onder zijn verantwoordelijkheid, 
specifieke ontwerpkenmerken geeft en bedoeld is voor het exclusieve gebruik van een bepaalde 
patiënt uitsluitend om aan hun individuele voorwaarden en behoeften te voldoen. In massa 
geproduceerde hulpmiddelen die moeten worden aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen 
van elke professionele gebruiker en hulpmiddelen die in massa geproduceerd zijn door middel van 
industriële fabricageprocessen in overeenstemming met de schriftelijke voorschriften van een 
bevoegde persoon, worden echter niet als maatwerk beschouwd. 

(Bron: MDCG 2021-3 en vertaling door Firevaned) 

• Medisch hulpmiddel (met CE) voldoet aan de volgende eisen: 

o het is aangepast aan de anatomie van de cliënt binnen een gespecificeerd ontwerpbereik. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van schalen, anatomische referenties of door gebruik te 
maken van anatomische kenmerken van de patiënt; 

o het wordt geproduceerd in een batch door een proces dat gevalideerd en gereproduceerd kan 
worden; 

o het wordt ontworpen en geproduceerd onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

(Bron: MDCG 2021-3 en vertaling door Firevaned) 

• Orthese: een extern hulpmiddel dat de anatomische eigenschappen en lichaamsfuncties van het 
bewegingssysteem en het skelet wijzigt. Hiertoe behoren de zitorthese en de ligorthese. 

(Bron: IS09999 - 06 ORTHESEN EN PROTHESEN) 

• Orthese fabrikant: een natuurlijke of rechtspersoon die een hulpmiddel vervaardigt of volledig 

reviseert of een hulpmiddel laat ontwerpen, laat vervaardigen of volledig laat reviseren en het onder 

zijn naam of merk verhandelt. 

• Orthese producent: een natuurlijke of rechtspersoon die een hulpmiddel vervaardigt/produceert 

of volledig reviseert in opdracht van de orthese fabrikant. 

• Orthese technicus: de verantwoordelijke persoon die bepaalt hoe de functionele eisen aan de 
orthese worden vertaald naar de te maken fysieke orthese. Dit is vaak een persoon die in dienst is 
van de orthese fabrikant, maar dat hoeft niet. 

• Orthese afleverspecialist: de persoon die onder de verantwoordelijkheid van de betrokken 
orthese technicus een orthese aflevert. Dit is vaak een persoon die in dienst is van de orthese 
fabrikant, maar dat hoeft niet. 

• Standaard zit- of ligvoorziening: hulpmiddelen die niet naar het individuele lichaam van de cliënt 
gemaakt zijn. 
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 5. Randvoorwaarden 
 

Alle orthese fabrikanten/producenten die actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

Landelijk kwaliteitskader zit- en ligorthese zijn akkoord gegaan met de volgende randvoorwaarden: 

 

 

1. Deelname: 

a. Er is consensus over de opgestelde randvoorwaarden tussen alle deelnemende organisaties; 

b. het doel is om de cliënt centraal te plaatsen in het leveringsproces van zorgvraag tot nazorg en 

het met elkaar binnen de leveringsketen beter te regelen, zodat leveringsprocessen inzichtelijker 

worden, hogere kwaliteit geleverd en beter beoordeeld kan worden, verantwoordelijkheden 

duidelijker worden en de cliënt daarmee snel over een passende orthese kan beschikken.  

 

2. Uitvoering: 

a. We dienen commitment naar elkaar te tonen en bereid te zijn om met de groep mee te doen, 

waarbij we het na te streven kwaliteitskader en de manier van werken onderschrijven; 

b. we dienen transparant te zijn naar elkaar toe en elkaar inzicht te willen geven in elkaars 

werkwijzen, processen en tijd; 

c. binnen het gezamenlijke project kan er niet gesproken worden over: prijs, marktverdeling, loon 

en aanbestedingen; 

d. wat wél besproken kan worden, is de werkwijze die wordt gevolgd van begin tot eind daar zijn 

aan te koppelen: kwaliteit, resultaat, uren, programma van eisen, evt. meer; 

e. het betreft een project binnen de juridische mogelijkheden / wettelijke kaders, waarbij géén 

(schijn van) kartelvorming zal zijn; 

f. de insteek van dit project moet in eerste instantie gericht zijn op het ‘WAT’. Wat doen we als 

branche, welke inspanningen/meerwaarde leveren wij die leiden tot het advies en product? Het 

resultaat hiervan is de verantwoording die we naar onze klanten kunnen afleggen over wat we 

doen. Dit geldt voor alle deelnemende organisaties en betreft in onze optiek geen 

bedrijfsgevoelige informatie. Daarentegen is het beschrijven of benoemen van het ‘HOE’ wel 

bedrijfsspecifiek en bevat daarmee bedrijfs- of concurrentiegevoelige informatie. Deze concrete 

invulling van het kwaliteitskader kan iedere organisatie zelf nader uitwerken na 

afronding/oplevering van dit project. 

 

3. Uitvoering: 

a. De besluitvorming binnen het project vindt plaats op basis van consensus. 
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6. Kwaliteitsnormen  

zit- en ligorthese 
 
Volgende uit de verschillende doelstellingen en afhankelijkheden in de keten is een aantal 

kwaliteitsnormen opgesteld die zullen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van proces en 

product binnen de keten van zit- en ligortheses. 

 

 

1.  Per cliëntcasus wordt er een verantwoordelijke orthese technicus aangesteld.   

2.  Alle communicatie over het orthese leveringsproces wordt in samenspraak gedaan met de 

verantwoordelijke orthese fabrikant.  

3.  Voor een afgestemde functionele invulling van de beoogde doelstellingen wordt de orthese 

technicus zo vroeg mogelijk betrokken in het proces. Bij voorkeur direct nadat uit de 

zorgvraag blijkt dat standaard voorzieningen niet voldoende ondersteunend zijn en maatwerk 

in de vorm van een orthese doelmatig is. Wat hierbij verwacht mag worden van de orthese 

technicus staat uitgewerkt in de bijlagen 2 en 3. 

4.  De orthese technicus ontvangt een zo volledig mogelijk functioneel advies van de indiceerder, 

bij voorkeur voorafgaand aan of anders tijdens het eerste cliënt-contactmoment. 

5.  De orthese technicus wordt tijdens of na het leveringsproces betrokken in het bijsturen van de 

functionele doelstellingen, zoals door de indiceerder aangegeven. Hierbij vertaalt de orthese 

technicus de veranderde (cliënt)situatie naar de aan te passen bestaande (of mogelijk nieuw 

te maken) orthese. 

6.  Aflevering van de orthese bij de cliënt wordt daar waar nodig uitgevoerd door of gedaan in het 

bijzijn van de verantwoordelijke orthese technicus. 

7.  Aflevering van de orthese bij de cliënt kan worden uitgevoerd door iemand anders dan de 

verantwoordelijke orthese technicus, echter wel altijd in samenspraak met en onder de 

verantwoordelijkheid van de orthese technicus. De beroepskwalificaties van een orthese 

afleverspecialist (anders dan een orthese technicus) staan uitgewerkt in bijlage 4. 

8.  De orthese fabrikant wordt actief betrokken bij de Post Market Surveillance. 
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Bijlage 2: Procesbeschrijving 
aanvulling perspectief orthese technicus  
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Bijlage 3: Kennisniveau van de 

orthese technicus 
 

Zoals in kwaliteitsnormen 3 en 7 beschreven, mogen er bepaalde zaken verwacht worden aan de 

kennis en vaardigheden van de orthese technicus en orthese afleverspecialist. In deze bijlage zijn de 

richtlijnen beschreven voor de orthese technicus. 

 

Verkoop buitendienst, orthese technicus: 

 

• bepaalt de specifieke ontwerpkenmerken van de orthese en is op grond van de 

beroepskwalificaties ook verantwoordelijk voor het adequaat zijn van het geleverde product. 

• in opleiding voert zijn/haar werkzaamheden ten alle tijden uit onder de eindverantwoordelijkheid 

van een orthese technicus met de daarvoor passende beroepskwalificaties. 

 

 

Beroepskwalificaties orthese technicus 

 

• Kennis van het menselijk lichaam  

 

o Anatomie 

▪ De orthese technicus 

• kan een complexe zit- en/of lighouding goed analyseren en in zijn/haar 

hoofd een 3-dimensionale voorstelling maken van de stand van het 

menselijk skelet en de gewrichten. 

• weet waar spieren en ligamenten op het menselijk skelet aangrijpen en 
wat daar het gevolg van is in de zit- en/of lighouding.  

• weet waar belangrijke bloedvaten en zenuwen lopen in het menselijk 

lichaam en houdt hiermee rekening bij het maken van de zit- en/of 

ligorthese. 

• kent de kenmerken van de huid en houdt hiermee rekening bij het 
bepalen van de juiste vorm en uitvoering van de zitorthese om 

drukplekken te voorkomen. 

 

o International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) 

▪ De orthese technicus 

• is in staat een functionaliteitsdiagnose te doen en bepaalt vanuit de 

hulpvraag, stoornis, beperking en behoefte van de cliënt de juiste functie-

eisen aan het functioneren van de cliënt (volgens de internationale ICF-

classificatie). 

• is in staat een functioneel (houdings-)onderzoek uit te voeren en dit te 
vertalen naar de juiste producteigenschappen in de zit- of ligorthese.
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o Pathologie  

▪ De orthese technicus 

• is op de hoogte van de meest gangbare ziektebeelden en stoornissen 

en kent hiervan de specifieke kenmerken voor de zit- en/of lighouding. 

Hieronder enkele voorbeelden: 

o ondersteuning ter bevordering van de lichaamsstabiliteit 

o inhibitie van spasticiteit 

o decubitus preventie 

o optimale ondersteuning ter bevordering van orgaanfuncties 

 

 

• Technische kennis 

 

o Materiaalkunde 

▪ De orthese technicus 

• kent de verschillen tussen diverse gebruikte schuimsoorten en de 

praktische toepassing ervan. 

• kent de eigenschappen en mogelijkheden van metaalsoorten en 

kunststoffen welke toegepast worden in de producten. 

• kent de eigenschappen van de verschillende stofferingen welke 

toegepast worden in de producten. 

 

o Functionele biomechanica 

▪ De orthese technicus 

• is in staat het lichaamszwaartepunt en de deelzwaartepunten te 
projecteren in het lichaam, ook bij al dan niet ernstige vergroeiingen.  

• kan met deze projectie het krachtenspel overzien en omzetten naar 
noodzakelijke steunvlakken. 

• kan druk-, wrijvings- en schuifkrachten herkennen en steunvlakken 

plaatsen om deze tot een minimum te beperken. 

 

o Rolstoelkennis 

▪ De orthese technicus  

• kent de gangbare rolstoelen inclusief de instellingsmogelijkheden ervan. 

• adviseert in de keuze van het juiste onderstel om een zitorthese op te 

bouwen. 

• is op de hoogte van convenanten tussen rolstoel fabrikanten en orthese 

fabrikanten. 
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• Communicatieve vaardigheden (in woord en schrift) 

 

o De orthese technicus  

▪ kent de medische terminologie en is in staat te communiceren met de betrokken 

partijen zoals cliënt, begeleiders, consulenten en de behandelende (para-) 

medici zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, revalidatieartsen of andere 

specialisten. 

▪ is in staat technische tekeningen te maken en kan communiceren met technici 

om complexe aanpassingen te laten vervaardigen.  

▪ kan de voor- en nadelen van het gebruik van een zit- en /of ligorthese aan de 

cliënt en betrokkenen uitleggen.  

▪ legt alle belangrijke aspecten met betrekking tot een zit- en/of ligorthese vast in 

het door het bedrijf vastgestelde format. 

▪ is empathisch en kan zich inleven in de zit-/ligproblematiek van de cliënt. 

▪ bezit een mate van zelfstandigheid. 

▪ bezit vaardigheid in functiegerichte indicatie. 

▪ bezit vaardigheid in het overdragen van kennis aan orthese technici in opleiding. 

▪ bezit vaardigheid in het overdragen van kennis aan orthese afleverspecialist. 

 

 

• Wetgeving 
 

o De orthese technicus 

▪ is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld MDR en 

VVR) met betrekking tot het aanpassen van medische hulpmiddelen en houdt 

hier rekening mee bij het advies en de productie van de zit- en/of ligorthese. 

 

 

• HBO werk- en denkniveau 

 

o De orthese technicus  

▪ heeft bij voorkeur een opleiding op het gebied van ergotherapie, fysiotherapie of 

bewegingstechnologie. 

▪ in opleiding wordt door de orthese fabrikant middels een interne opleiding 
dusdanig geschoold dat hij/zij aan alle bovenstaande kwalificaties voldoet 
alvorens hij/zij zelfstandig als orthese technicus werkzaam kan zijn. 
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Bijlage 4: Kennisniveau van de 

orthese afleverspecialist 
 

Zoals in kwaliteitsnormen 3 en 7 beschreven, mogen er bepaalde zaken verwacht worden aan de 

kennis en vaardigheden van de orthese technicus en orthese afleverspecialist. In deze bijlage zijn de 

richtlijnen beschreven voor de orthese afleverspecialist. 

 

Buitendienst, orthese afleverspecialist: 

 

• is verantwoordelijk voor een adequate montage en instelling van de combinatie orthese 

onderstel. 

• is samen met de betrokken orthese technicus verantwoordelijk voor een complete en 

functiegerichte informatieoverdracht van alle zaken die voor de aflevering relevant zijn. 

• in opleiding voert zijn/haar werkzaamheden te allen tijde uit onder de eindverantwoordelijkheid 

van een orthese technicus met de daarvoor passende beroepskwalificaties. 

 

 

Beroepskwalificaties orthese afleverspecialist 

 

• Kennis van het menselijk lichaam  

 

o Anatomie 

▪ De orthese afleverspecialist 

• heeft een basiskennis over skelet, spieren en gewrichten. 

 

• Technische kennis 

 

o Materiaalkunde 

▪ De orthese afleverspecialist 

• kent de verschillen tussen diverse schuimsoorten en de praktische 

toepassing ervan. 

• kent de eigenschappen en mogelijkheden van metaalsoorten en 
kunststoffen welkte toegepast worden in de producten. 

• kent de eigenschappen van de verschillende stofferingen welke 
toegepast worden in de producten. 

 

 

 

o Functionele biomechanica 

▪ De orthese afleverspecialist  

• kent de voor de orthese belangrijke aspecten voor het zitten en liggen 

m.b.t. het menselijk lichaam  

• kan druk- en schuifkrachten herkennen en de orthese met onderstel zo 

instellen dat deze krachten tot een minimum worden beperkt. 
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o Rolstoelkennis 

▪ De orthese afleverspecialist 

• kent de gangbare rolstoelen inclusief de instellingsmogelijkheden ervan. 

• kent per onderstel de juiste wijze om een zitorthese op te bouwen en/of 
in te stellen. 

• is op de hoogte van convenanten tussen rolstoel fabrikanten en orthese 

fabrikanten. 

 

• Communicatieve vaardigheden (in woord en schrift) 

 

o De orthese afleverspecialist 

▪ kent de cliënt specifieke diagnose, functiebeperkingen, cliëntbehoeften en 

begrijpt de opgestelde functie-eisen waaraan moet worden voldaan. 

▪ neemt contact op met de orthese technicus bij onduidelijkheden bij de montage 

of als er tijdens de montage niet voorziene zaken aan het licht komen.  

▪ is in staat te communiceren met de betrokken partijen zoals cliënt, begeleiders, 

consulenten en de behandelende (para-)medici zoals ergotherapeuten en/of 

fysiotherapeuten. 

▪ is in staat technische tekeningen te lezen en kan communiceren met engineers 

en orthesetechnici om de orthese en/of complexe aanpassingen op de juiste 

manier te monteren/af te leveren.  

▪ kan het beoogde gebruik van een zitorthese aan de cliënt en betrokkenen 

uitleggen.  

▪ is empathisch en kan zich inleven in de zit-/ligproblematiek van de cliënt. 

▪ bezit een mate van zelfstandigheid. 

▪ bezit vaardigheid in het overdragen van kennis aan een orthese afleverspecialist 

in opleiding. 

 

• Wetgeving 

 

o De orthese afleverspecialist 

▪ is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld MDR en 

VVR) met betrekking tot het aanpassen van medische hulpmiddelen en houdt 

hier rekening mee bij de montage van de zit- of ligorthese. 

 

 

• MBO werk en denkniveau 
 

o De orthese afleverspecialist 

▪ heeft bij voorkeur een technische opleiding gehad met aanvullende kennis van 

het menselijk lichaam en/of heeft hiervoor een interne opleiding voor gevolgd. 

 


