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Uw partner voor de orthopedie en  
orthopedie schoentechniek werkplaats

An Ottobock Group Company
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Werkplaatsoplossingen volgens de 
laatste normen voor meer  
gezondheid en efficiency 

Al ruim 60 jaar werken wij aan  
verbeteringen voor orthopedische 
werkplaatsen en leerden hierbij de 
orthopedie van binnenuit kennen.  
Zo ondervonden we dat de omstandig-
heden en behoeften in werkplaatsen 
per werelddeel sterk kunnen 
verschillen. Onze productontwik-
kelaars laten zich bij het zoeken naar 
antwoorden op bijvoorbeeld stof- en 
lijmdampvraagstukken veelal  
inspireren door bestaande technieken 
overal ter wereld. 

1 | Orthopedie Techniek   4–17
 1.1 Gipsafdeling   6-7

 1.2 Kunststofverwerking & dieptrekken 8-11

 1.3 Machineruimte   12-15

2 | Project in Frameries, België 16–17
3 | Orthopedie schoentechniek  20–21 
 3.1  Supplementen   22-23

4 | Project in Utrecht, Nederland 24–27

Highlights en  
productnieuws 
Inhoud: Aan de hand hiervan ontwikkelen wij 

onze werkplaatsoplossingen en 
machines. Op deze manier hebben we 
opzienbarende innovaties kunnen 
introduceren, waarmee we onze 
partners in alle delen van de wereld 
helpen bij het inrichten van hun ideale 
werkplaats. Uiteindelijk hebben alle 
betrokkenen de gemeenschappelijke 
wens, hun professionele activiteiten uit 
te oefenen in een schone en efficiënte 
werkomgeving.

Meer informatie over onze producten 
vindt u op: 
www.ottobock-josamerica.com.
Als u uw zoekterm invoert, komt u 
direct bij het gewenste product.



In orthopedische werkplaatsen vinden gelijktijdig tal van 
activiteiten plaats. Onze machines ondersteunen u bij het 
uitvoeren van deze verschillende handelingen, zodat u uw 
aandacht kunt richten op de essentiële taken. 

Orthopedie techniek:  
Productnieuws en highlights 





De pasvorm van een prothese of orthese wordt in hoge mate bepaald 
door de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het gipsmodel. Zowel een 
ordelijke, goed georganiseerde gipswerkplaats als optimale machines 
en gereedschappen dragen bij tot een perfect eindresultaat. 

1.1 Gipsafdeling
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701Z150 
Automatische Doseersilo voor gips 
De Automatische Doseersilo voor gips is uw hulp bij het samenstellen van gelijke  
meng-verhoudingen. U bereikt zo een constante gipskwaliteit zonder materiaalverlies.

En zo werkt het: 
Nadat u een gips-water mengverhouding heeft gekozen, 
worden de gewenste hoeveelheden gips en water automa-
tisch in een gereedstaande emmer gedeponeerd. 

Eenmaal aangesloten op de geïntegreerde Schuko-stekker-
doos kunt u met de gipsmixer het gips mengen. Het 
gipsreservoir, anti-spat verlengstuk RVS en uitneembare 
opvangrooster maken de doseersilo tot een ideaal opslag- en 
verwerkingsstation voor gips.

Automatische Doseersilo voor gips in het kort:
• drie voorkeuze- en drie individueel vast te leggen 
 mengverhoudingen van water en gips 
• bedieningspaneel in DE, EN, FR, NL 
• afmetingen BxDxH: 750 x 1.655 x 1.270 mm 
• stroomaansluiting in V/Hz/kW:  3x 400V/50/1.2 
• aansluiting op waterleiding (pomp niet noodzakelijk) 
• gipsreservoir: 175 L

Houder voor 
gipsmixer

Opvangrooster

Optioneel 
verlengstuk 

Besturingspaneel

Getand rooster voor 
openscheuren van 
een zak gips

Touchscreen voor het instellen 
van mengverhoudingen

Watertoevoer
Schuko- 
stekkerdoos
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Alabaster Modelgips
In orthopedische werkplaatsen worden 
doorgaans flinke hoeveelheden gips 
gebruikt. Reden genoeg om goed na te 
denken over de soort die u kiest. 
 
Het Alabaster modelgips is een uiterst fijnkorrelig 
mineraalgips met een hoge zuiverheidsgraad en een 
helderwitte kleur. Het is ideaal voor het gieten en 
vormen van modellen en geeft na uitharding een glad 
oppervlak, dat zich gemakkelijk laat 
modelleren.
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756B15
Gipsmixer
 
Het mengen van gips doet u eenvoudig 
met een elektrische gipsmixer.  
 
Met deze gebruikersvriendelijke gipsmixer kunt u tot 
90 liter viscose pasta’s en vloeistoffen tot een 
homogeen mengsel verwerken om hiermee uw 
optimale resultaat te bereiken.
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Thermoplastisch materiaal is relatief kostbaar en het verwerken ervan arbeidsintensief. 
Voor het verkrijgen van een substantie, die zich eenvoudig laten vormen, verwarmt u 
de platen zo gelijkmatig mogelijk tot exact de optimale temperatuur per materiaal 
bereikt is. Onze machines helpen u hierbij.

1.2 Kunststofverwerking & dieptrekken
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Het plaatmateriaal  
ligt altijd op de  
optimale hoogte

Geïntegreerd frame verstelbaar in 3 posities

Meting van de oppervlaktetemperatuur  
van het materiaal

Digitale display met zowel de  
ingestelde- als de actuele temperatuur Geschikt voor het verwarmen van 

grote formaten plaatmateriaal

RVS voorzijde

Uitrijdbare materiaalwagen voor eenvoudig 
transporteren van het plaatmateriaal

Materiaalwagen is 180° draaibaar 
met behulp van een handgreep 

Sensor voor meting van de doorhang-
diepte van het materiaal  (701E40=S)



Orthopedie techniek | 1.2 Kunststofverwerking & dieptrekken 9

701E40=S/ 701E40=WS 
Infrarood oven met draaibare 
materiaalwagen 

In een infrarood oven kunt u zonder 
voorverwarmen thermoplastisch  
materiaal vanuit de kern op temperatuur 
brengen.
 
Een oven die met u meedenkt  
Het unieke aan deze oven is de draaibare 
materiaalwagen, uitgerust met aan de ene zijde een 
met teflon bekleed werkblad en aan de andere zijde 
een dieptrekframe, dat geschikt is voor opname van 
drie verschillende maten dieptrekramen. Bovendien 
meet een sensor de mate van doorhangen van het 
kunststof materiaal.  Zo kan worden voorkomen dat 
het materiaal smelt en de oven verontreinigt. U krijgt 
een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal 
zodra het tevoren ingestelde niveau van doorhangen 
bereikt is. 

De infra rood oven in het kort:
• 701E40=S met geïntegreerde sensor voor het  
 meten van de doorhangdiepte 
•  701E40=WS zonder sensor 
• stralingswarmte door middel van 18 infrarood- 
 kwartsbuizen met individuele reflectoren zorgt 
  voor een gelijkmatige verwarming van het  
 materiaal 
• buitenmaten B x H x D: 1.600 x 1.270 x 1.430 mm 
• binnenmaten B x H x D: 1.300 x 1.090 x 500 mm 
• geschikt voor plaatmateriaal B x D:  
 tot 1260 x 1040 mm 
•  elektra aansluiting in V/Hz/kW:  
 3x 400 N/PE 50-60/8,5
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616T112 ThermoLyn  
supra flexible EVA

Dit thermoplastische materiaal doet  
zijn naam eer aan. Het blijft permanent 
elastisch en heeft een hoog draagcomfort. 
 
Het materiaal kan gebruikt worden voor liners van 
zowel proef- als definitieve kokers van de 
bovenste en onderste extremiteiten. Verder is het 
geschikt voor het maken van waterbestendige 
spalken.  
 
En zo werkt het: 
Wanneer u het materiaal verwarmt in een IR oven, 
kunt u volstaan met een temperatuur van slechts 
80-100 °C / 175-212 °F voor het verkrijgen van 
een prettig te verwerken substantie. In verwarmde 
toestand kunt u eenvoudig delen aan elkaar 
bevestigen en het maken van lassen is ook later 
nog mogelijk. 

ThermoLyn supra flexible EVA in het kort: 
• stevig, zelfs bij grote oppervlakken  
•  bestand tegen hoge wrijving 
•  randen laten zich eenvoudig afwerken 
•  ruime keuze uit verschillende kleuren 
• wasbaar 
•  advies temperaturen:  
 100-130 °C / 212-266 °F (plaatverwarmer)  
 80-100 °C / 175-212 °F (infrarood oven)  
 100-120 °C/ 212-248 °F (conventionele oven) 
•  ThermoLyn supra flexible is in diverse diktes  
 leverbaar



12 Ottobock Planning & Equipping

Een gezonde werkomgeving is van levensbelang.  
Indien u voor de keuze van een nieuwe machine staat of de ver- 
nieuwing van uw machinepark overweegt, is het goed te bedenken 
welke machines bijdragen aan de gezondheid van uw medewerkers. 

1.3 Machineruimte
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Variabel 
toerental 
max. 3500

Elektrische 
hoogte- 
verstelling

Armaturenrek

Afzuiging bij 
de trechter-
frees-as

701F41 Trechterfreesmachine 
Pro-Fit 3000

Deze nieuwkomer biedt ondanks zijn 
vertrouwde uiterlijk een aantal 
verrassende elementen.  

De nieuwe trechterfrees van Ottobock beschikt 
over een traploos in te stellen toerental voor een 
optimale bewerking van het werkstuk. Om heel 
praktisch snel van armatuur te kunnen wisselen, 
bevindt het armaturenrek zich binnen  
handbereik. Er is bij de nieuwe frees ook 
rekening gehouden met de minimalisering van 
gezondheidsrisico’s. Zowel bij de frees-as als bij 
de variabel instelbare afzuigarm wordt het 
fijnstof optimaal afgezogen- precies dáár, waar 
het ontstaat. 
 
De trechterfrees Pro-Fit 3000 in het kort: 
• korte en lange trechter bij de frees-as 
• adapter voor 5/8" en M16 werktuig 
• solide constructie voor een geluidarme  
 werking 
•  elektrische hoogteverstelling 
•  motorhoek tot 180° wendbaar en  
 170° draaibaar 
• benodigde ruimte B x D x H:  
 2.450 x 1.825 x 2.200 mm 
•  elektra aansluiting in V/Hz/kW:  
 1x 230/50-60/2,2 
• geschikt voor aansluiting op een externe  
 stofafzuiging 

Optioneel: 
• LED verlichting 
• armaturen
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Met behulp van de gebruikersvrien-
delijke TP.C carbonweefselmatten kunt u, 
met behulp van thermoplastische 
technieken, sterke en tegelijkertijd 
uiterst dunne ortheses vervaardigen.

De matten bestaan uit een optimale verhouding 
van hars met carbonvezels. Dit draagt niet alleen 
bij tot een hoogwaardig eindproduct, maar kan 
ook schoon verwerkt worden. Tijdens de 
nabewerking met een Pro-Fit trechterfrees in 
combinatie met een V80 Afzuiginstallatie, kunt u 
ervan verzekerd zijn, dat de losse carbonvezels en 
stofdeeltjes netjes worden afgezogen. 

 
TP.C Matten van carbonweefsel in het kort: 
• matrix: Polyamide 12 
• geen bijzondere opslag of koeling  
 noodzakelijk 
• vervormbaar bij ca. 200°C  
• namodelleren onder druk is mogelijk 
• lasbaar met gelijksoortige materialen  
• 12 platen van 1.000 mm x 530 mm  
 per verpakking 
• Ook andere verpakkingseenheden verkrijgbaar: 
•  617R15=3: 3 platen à 1.000 mm x 430 mm 
 per verpakking 
•  617R15=2: 6 platen à 1.000 mm x 430 mm 
 per verpakking

617R15=5 TP.C Matten  
van carbonweefsel
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Voorbeeld Planning & Equipping: 
Creteur Orthopédie, Frameries, België

Sinds de oprichting in 1900 
groeide het familiebedrijf Creteur 
Orthopédie in de Belgische 
provincie Hainaut uit van een 
apothekerswinkel tot een  
toonaangevend orthopedisch 
bedrijf met filialen in Mons,  
Hornu, Tournai en Frameries.

De huidige directeur Marc Creteur is 
alweer de vierde generatie die zich met 
hart en ziel bezighoudt met de  
interessante combinatie van ambach-
telijk werk en Hightech materialen. In 
het begin werkte hij samen met de 
oprichter van de eerste orthopedische 
werkplaats, zijn vader Michel Creteur, 
totdat hij in 1998 hij het bedrijf van 
hem overnam. Onder de leiding van 
Marc is het aantal werknemers van 20 
gestegen naar meer dan 40.

Marc Creteur en zijn vrouw Taïna 
Weymeels zijn het erover eens, dat de 
kracht van Creteur Orthopédie vooral 
ligt in een eersteklas dienstverlening. 
Bovendien zijn ze voortdurend op zoek 
naar verbeterpunten voor hun werk-
plaatsen en winkels. 



Ze blijven daarom investeren in de 
laatste technieken en materialen om 
ook voor hun werknemers optimale en 
gezonde werkomstandigheden te 
creëren. Met het concept van de 
vestiging in Mons is men erg tevreden. 
Dit diende daarom als uitgangspunt 
voor de inrichting van het  
nieuwbouwpand in Frameries in  
Parc d’Aventures Scientífiques, waar ze 
begin dit jaar naar toe verhuisden.

Vanwege de constante groei van het 
bedrijf besloten Marc en Taïna de 
winkel, de afdeling mobiliteit en een 
deel van de orthopedie techniek in 
Frameries onder te brengen. In Mons 
ontstond zo meer ruimte voor de  
orthopedie schoentechniek, terwijl de 
protheses en ortheses grotendeels in 
Frameries worden vervaardigd.

Marc is enthousiast over de enorme 
verbeteringen: "De nieuwe vestiging is 
heel gunstig gelegen en biedt  
voldoende parkeergelegenheid en 
opslagmogelijkheden". In de ruime 
behandelkamers kunnen we onze 
patiënten beter behandelen en hebben 
zelfs plaats voor een aparte zaal met 
de modernste technieken voor  
loopanalyse. 
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“Overal in het gebouw staat 
de mens centraal”

Voor de indeling van de nieuwe ruimtes  
en de werkplaats hebben Marc en Taïna 
samen met Ann Craenen, hoofd van de 
werkplaats, een aantal orthopedische 
bedrijven en de showrooms van  
Ottobock | Jos America in Nieuwkuijk (NL) 
bekeken. Marc en Taïna weten zich bij deze 
partner, die hen de nieuwste technieken 
samen met een optimale service biedt, in 
goede handen. Hierbij staan gezondheid en 
veiligheid voor de medewerkers voorop.  
Marc is stellig van mening dat een  
comfortabele werkplaats een essentiële 
bijdrage levert aan de productiviteit.

Zo zorgt vloerverwarming ervoor dat het 
aangenaam warm is en maakt de  
geavanceerde stof- en lijmdampafzuiging dat 
de medewerkers in een schoon, veilig en 
efficiënte omgeving kunnen werken.  
Taïna moet ten slotte nog even kwijt hoezeer 
ze werd getroffen door de ontspannen sfeer 
tijdens het plaatsen van de machines. Dat de 
medewerkers van het Ottobock | Jos America 
afleverteam zongen tijdens hun werk en er 
fluitend voor zorgden dat de installatie 
vlekkeloos verliep, voelde voor alle  
betrokkenen heel goed.
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Voordat een orthopedische schoen klaar is, verricht u heel wat  
handelingen. Het werkt heel efficiënt als de apparatuur, die u op de  
verschillende afdelingen gebruikt, goed op elkaar is afgestemd.

Orthopedische schoentechniek: 
Productnieuws en highlights
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Supplementen worden meestal in grote aantallen achter elkaar 
geschuurd. Als u kunt beschikken over een machine die hiervoor 
bij uitstek geschikt is, werkt u aanzienlijk efficiënter.

3.1 Supplementen

Bajonetaansluiting  
voor individuele  
armaturenkeuze

Persluchtaansluiting incl. 
persluchtpistool

Bims

LED verlichting

Elektrische hoogteverstelling

Bedieningspaneel

ADDS-luchtgordijn

Brede schuurband B x Ø 100 x 100 mm

Afzuigkanalen

Lades voor 
opbergen van 
armaturen

Smalle schuurband B x Ø 40 x 170mm

Vloerafzuiging

22 Orthopädietechnik | 3.1 Supplementen
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701L21=SB85  
Flexam SB85 Executive

Deze machine neemt maar weinig ruimte 
in beslag en is desondanks voorzien van 
verassend veel comfort. 

De machine is ideaal voor het bewerken en 
schuren van inlegzolen en supplementen in serie. 
Voor kleine welvingen beschikt de machine over 
een schuurband met een kleine diameter. 
Daarnaast profiteert u van de hoogwaardige 
uitrusting van deze machine. Zo wordt deze 
standaard geleverd met LED verlichting, 
vloerafzuiging, automatische hoogteverstelling, 
flexibel bedieningspaneel, ADDS-luchtgordijn 
tussen gebruiker en de afzuiging, sensor 
gestuurde afzuiging, individueel instelbare 
bandenspanning, ruime uitneembare afvalcon-
tainer, twee aansluitingen voor perslucht, 
persluchtpistool, manometer, reduceerventiel, 
interne reiniging van het motorcompartiment, 
armaturenopslag, onderkast met twee lades, 
opdrachtenpaneel en vele andere eigenschappen, 
die uw dagelijkse werk verlichten.

 
De Flexam SB 85 Executive in het kort:
•  afmetingen B x D x H: 1.175 x 750 x 1.980 mm
• werkhoogte: 1.020 – 1.220 mm
• geluidsniveau: 73 dB(A)
• diameter voor aansluiting op externe 

afzuiging: 160 mm
• hoogteverstelling: 200 mm
• elektra aansluiting in V/Hz/kW: 
• 3x 400/50/1,35 
• 1x vloerafzuiging
• 1x bajonetaansluiting
• 1x schuurband smal L x B: 1.650 x 40 mm
• 1x schuurband breed L x B: 1.480 x 100 mm
• afstand tussen de schuurbanden 225 mm
• 1x bims
• 1x aansluiting voor externe afzuiging
• Kleur: licht grijs (RAL 7035)
• accentkleur: oranje (RAL 2008) of naar keuze
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Voorbeeld Planning & Equipping:
DHTA in Utrecht, Nederland

Bij alle opleidingstrajecten van de 
Dutch HealthTec Academy (DHTA) 
staan techniek en gezondheid 
centraal. Het draait bij alle disci-
plines om het leren vervaardigen 
van hulpmiddelen als hoortoestel-
len, brillen, gebitsprothesen en 
orthopedische aanpassingen. 

Alle beroepsopleidingen zijn heel 
toepasselijk ondergebracht onder de 
noemers "horen, zien, lachen,  
bewegen".  
 
Binnen de afdeling 'bewegen' worden 
onder meer 4 jarige vakopleidingen 
voor orthopedische schoentechniek en 
orthopedische techniek verzorgd. 

Ing. Lambert Klaus, docent en studie-
leider bewegen, legt uit dat de lessen 
worden gegeven op in de BBL variant. 
Dit betekent dat studenten vier dagen 
werken bij een bedrijf in de orthopedis-
che schoentechniek of de orthopedie 
en één dag per week naar school 
komen.
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De beroepsopleiding vindt voor een 
groot deel bij het leerbedrijf plaats en 
Lambert ziet het als de taak van de 
DHTA vooral kennis te verbreden en 
ervoor te zorgen dat leerlingen behalve 
bekwaamheid, ook leren om  
verantwoorde keuzes te maken, 
ondernemerszin te ontwikkelen en een 
professionele gesprekspartner te 
worden. 

Gastlessen gegeven door vakmensen 
uit het veld en bedrijfsbezoeken acht 
hij hiervoor heel geschikt. “Het is ten 
slotte geen exacte wetenschap en we 
moeten steeds van elkaar blijven leren” 
verklaart Lambert deze aanpak.  
 
Op het gebied van werkplaats- 
inrichting, blijft de DHTA ook graag 
dicht bij de praktijk.

Enige tijd geleden vond de verhuizing 
en de inrichting van de nieuwe 
leslocatie in Utrecht plaats met hulp 
van Jos America uit Nieuwkuijk (NL).  

Op deze manier werd er nog een brug 
tussen theorie en praktijk geslagen; 
toekomstige vaklieden leren ook 
tijdens hun opleiding werken op 
Flexam machines.
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Gezondheid op de werkplek is 
een belangrijke maatstaf voor 
nieuwkomers 
 
 
De school biedt natuurlijk graag de nieuwste 
technieken op het gebied van afzuiging en 
geluidsreductie aan. De leerlingen zijn heel 
enthousiast over de faciliteiten op school. Als je 
aan het begin van je beroepsleven staat, is een 
gezonde en veilige werkplaats wel een eerste 
vereiste om je talent verder te ontwikkelen. 
Afkomstig uit alle delen van het land hebben ze 
er al vaak een lange reis op zitten, voordat de les 
begint. Ze hebben dit graag over voor het vak 
van hun keuze.

Sommigen zijn al de vijfde generatie in een 
familie van orthopedisch schoenmakers en 
kregen het ambacht letterlijk met de paplepel 
ingegoten. Anderen kozen ervoor omdat ze 
graag met hun handen willen werken en het 
een mooi vak vinden. Zonder uitzondering 
kennen ze vanuit hun leerbedrijf de Flexam 
machines en Ottobock. Bij deze leveranciers 
waren ze immers al eens op bedrijfsbezoek 
geweest. 

We beëindigen het bezoek met een foto shoot. 
De leerlingen van de opleiding orthopedische 
schoentechniek werken graag mee aan de 
fotoreportage. Een echte fotoshoot tijdens je 
studie blijft je je hele leven bij, herinnert ook 
docent Peter Kok zich. Het is toch alleen maar 
leuk als je beroep zo in de spotlights komt te 
staan.
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