
Grenzeloos positief
“Leren bewegen met een prothese 
vraagt veel van je. Wij begeleiden 
je bij elke stap en gaan altijd uit 
van alle mogelijkheden die er 
zijn.”  Rudi van Zutven

Wie zijn wij
Heckert & van Lierop is een bedrijf in beweging. 

Dagelijks werkt een team van enthousiaste 

orthopedische experts aan de beste orthesen en 

prothesen. 

JOUW
PROTHESE 
ALLE 
MOGELIJKHEDEN 
OP EEN RIJ

“Tijdens het revalideren in 
Blixembosch ontmoette ik Rudi. Zijn 
positieve, oplossingsgerichte insteek 
geeft me veel vertrouwen. Niets is 
teveel. Sinds 2022 draag ik ook een 
badprothese, waardoor ik nog meer 
vrijheid ervaar.”  Lisan Remmits 

Bewegen is leven
Ben je geamputeerd of ben je geboren met een 

lichamelijke beperking? Dan weet je dat het missen 

van een lichaamsdeel veel impact heeft op je leven. 

Naast de emoties die je hebt, kan het moeilijk zijn om 

een goede oplossing te vinden. De experts van 

Heckert & van Lierop kijken graag met je mee.  

Zelfs als er geen verbetering mogelijk lijkt. Wij zijn 

gespecialiseerd in beenprothesen voor jouw voet, 

onderbeen of bovenbeen.

Laten we kennismaken
Het begint met oprechte aandacht voor jouw verhaal 

en wat jij wil bereiken. Wat heb je meegemaakt en 

tegen welke problemen loop je aan? Samen kijken 

we naar de oplossing die jou in beweging brengt. 

Samen stappen zetten 
“Wij werken intensief samen met 
zieken huizen en revalidatiecentra 
zoals Revalidatie centrum 
Blixembosch. Jouw verhaal en  
de oplossing waarmee we je in 
beweging brengen, daar doen we 
het voor.”  Floris Sanderman

Alles onder één dak in Eindhoven
    Jouw prothese wordt door ons aangemeten, 

gemaakt en geleverd

    Perfecte pasvorm, vakmanschap en innovatie 

staan centraal in onze moderne werkplaats

    Eventuele aanpassingen doen we meteen

    En natuurlijk begeleiden we je bij het leren 

bewegen  

Jaarlijkse controle
Elk jaar nodigen we je uit voor een controle. Samen 

met onze ervaren fysiotherapeut zorgen we ervoor 

dat jouw prothese aan je wensen blijft voldoen. Dit 

doen we in ons LoopLab: een speciaal ingerichte, 

veilige ruimte met trappen, hellingen en 

verschillende soorten ondergronden.

Wat gaan we doen?
    Controle van jouw prothese, stomp, voet(en) en 

mobiliteit 

    Filmopname van jouw looppatroon (incl. 

vergelijking met eerdere opnamen)

    Looptesten en looptraining



Bad/
doucheprothese
Je kunt jouw prothese niet 

gebruiken in een vochtige 

omgeving. Daarom 

denken wij graag mee 

over een bad- of 

doucheprothese.

Sportprothese
Bewegen is belangrijk. 

Ben je benieuwd wat er 

mogelijk is met een 

(sport)prothese? Onze 

experts adviseren je over 

de sportieve mogelijk-

heden. Kijk ook eens op 

unieksporten.nl.

Vergoeding
Maak je geen zorgen. 

Wij hebben contracten 

met alle zorgverzekeraars 

en denken met je mee. 

De voordelen voor jou
    Onafhankelijke zorgprofessionals en technici op 

één locatie in Eindhoven 

    Oprechte aandacht 

    Grensverleggend advies met oog voor 

mogelijkheden en extra’s

    Een prothese van topkwaliteit

    Creëer je eigen stijl met de ruime keuze aan 

afwerkingen 

     Jaarlijkse controle in het LoopLab

*Second opinion
Heb je al een prothese, maar ben je niet tevreden? 

Wij kijken graag met je mee en geven je advies. 

Vrijblijvend en zonder kosten.

“Ik kwam bij Heckert & 
van Lierop voor een 
second opinion*. 
Ik voelde me meteen 
welkom én gehoord. 
De looptraining was een 
enorme aanwinst om 
mijn nieuwe prothese 
te leren kennen en mijn 
looppatroon te 
verbeteren.”  Peer Tijssen

Heb je vragen of wil je 

een afspraak maken?  

Anneke helpt je graag! 

T 088 22 00  888

Heckert & van Lierop

De Witbogt 10

5652 AG Eindhoven

info@heckert-vanlierop.nl

heckert-vanlierop.nl

 @deprothesebouwers

 @heckertenvanlierop

Contact opnemen

Wij zijn onderdeel van Bewegingsvisie; een groep van vijftien samen

werkende orthopedische bedrijven. Samen werken we aan zorgverlening 

op het hoogste niveau. We delen kennis en innoveren. Zo waarborgen we 

onze uitstekende kwaliteit. www.bewegingsvisie.nl

Onze extra oplossingen voor jou
Er zijn veel mogelijkheden waarmee we jouw 

kwaliteit van bewegen en leven kunnen 

verbeteren:

Prothesecovers
Een prothesecover is een omhulsel dat we over 

je prothese maken. De mogelijkheden zijn 

eindeloos! Wil je een natuurlijke uitstraling of 

een opvallende print? Laat je inspireren door  

 @deprothesebouwers.


