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In Focus

Refyzzius:  
Een nieuwe kijk op hergebruik 
van uw behandelbank

Refyzzius is een initiatief van Martijn en 

Anuska Lindenhovius. Het is een vervolg 

op het bedrijf dat Martijn in 2003 opricht: 

Lindenhovius Orthese Techniek, dat ligor-

thesen op maat maakt voor mensen met 

meervoudige beperkingen. Naar aanlei-

ding van de productie hiervoor krijgt hij 

– zelf ook fysiotherapeut en orthesetech-

nicus – regelmatig vragen over versleten 

behandelbanken van fysiotherapeuten en 

andere behandelaars. Zij lopen vaak tegen 

het probleem aan dat stoffeerders hun 

versleten banken alleen gedemonteerd 

willen herbekleden, minder over speci-

fieke materiaalkennis beschikken, weinig 

tot geen ervaring hebben in de revalida-

tiebranche of gezondheidszorg en geen 

vervangende bank kunnen leveren.

‘Refyzzius ontzorgt’

Na een flinke oriëntatie besluiten Martijn 

en Anuska in 2016 zelf een professioneel 

bedrijf op te zetten. Daarbij willen ze voor 

de klant het complete proces ‘ontzorgen’. 

Dit betekent dat Refyzzius ook zorgt voor 

het vervoer, demontage van het ligdeel en 

de tijdelijke vervanging van de hele behan-

delbank. ‘Bij Refyzzius werken we direct 

met de mensen die de banken gebruiken, 

zoals fysiotherapeuten, huisartsen, osteo-

paten en verloskundigen. Ook al willen 

ze hun bank reviseren, dan kunnen ze die 

vaak helemaal niet missen in de praktijk’, 

vertelt Anuska.

‘Duurzaam en circulair’

Anuska en Martijn Lindenhovius gaan 

op zoek naar een bedrijfspand waarin ze 

beide bedrijven konden combineren. Ze 

vinden in Best een pand waarin ze een 

aangename werkomgeving creëren met 

vriendelijke, lichte en open werkplekken. 

Bovendien hebben ze de bedrijfsvoering 

zo duurzaam en circulair mogelijk inge-

richt. ‘Voor beide bedrijven hebben we 

een naaiatelier nodig en allerlei materi-

alen zoals schuim en bekleding. Voor het 

personeel wilden we een prettige orga-

nisatie opzetten, met respect voor elkaar, 

met veel ruimte om te doen waar we goed 

in zijn’, aldus Anuska, die zelf een achter-

grond als HR-professional heeft.

‘Verspilling voorkomen’

‘Reviseren’ is wat Refyzzius doet: de bekle-

ding van de bank volledig vervangen. 

‘We hebben soms banken die 15 tot 20 

jaar oud zijn, die als we ze herbekleden 

weer als nieuw zijn’, schetst Anuska. ‘Het 

onderstel van banken gaat meestal nog 

langer mee. Vaak wordt toch twee derde 

van de bank die nog goed is ook wegge-

Refyzzius richt zich op het herbekleden van behandelbanken, onderzoekstafels en 
fitnessapparatuur. Het bedrijf werkt vanuit het motto: ‘Gooi niet weg wat niet weg hoeft 
en vervang alleen wat slecht is’. Zo kunnen praktijken flink op de kosten besparen en het is 
bovendien veel duurzamer. Refyzzius ontzorgt de klant door ook het vervoer, demontage en 
tijdelijke vervanging van de behandelbank te regelen.

DUURZAAM EN CIRCULAIR 

Refyzzius heeft zich ten doel gesteld zo 
duurzaam mogelijk te werken: 

•  … door milieuvriendelijk te werken en 
verspilling te voorkomen.

•  … door geen restafval weg te gooien 
maar opnieuw te gebruiken voor samples 
en ‘give aways’. 

•  … door schoon restafval een goede 
tweede bestemming te geven.

•  … door zoveel mogelijk milieuvriende-
lijke producten te gebruiken.

•  … door te werken met LED-verlichting in 
plaats van TL-verlichting.
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gooid. Onnodig, zo blijkt uit de ervaringen 

in de revalidatiebranche. Daar worden 

rolstoelen na intensief gebruik gewoon 

weer herbekleed. Eerstelijnspraktijken en 

ziekenhuizen vervangen het materiaal 

vaak volledig als het afgeschreven is. Dat is 

verspilling van het materiaal en van geld.’

‘Kostenbewust’

Want aan de kosten hoeft het niet te 

liggen, benadrukt Anuska. ‘De kosten van 

herbekleden liggen vaak rond de vijftien 

tot twintig procent van de nieuwwaarde 

van een gangbare behandelbank. Als je 

daarbij kijkt naar de nieuwwaarde van 

de vervangen onderdelen komt dat nooit 

boven de aanschafkosten van een nieuw 

deel. Daarbij kiezen we alleen voor het 

beste materiaal. De arbeidsuren bepalen 

voor het grootste deel de prijs. Bij het 

materiaal dat wij gebruiken, geven we ook 

altijd een garantie voor de kwaliteit.’

‘Kwaliteit en service’

Klanten die voor Refyzzius kiezen komen 

ook weer terug. Daarbij gaat het om prak-

tijken met één of een aantal locaties, maar 

ook om praktijken met meerdere vesti-

gingen door heel Nederland. ‘We doen 

niet anders dan dagelijks alle merken en 

soorten van behandelbanken en onder-

zoekstafels herbekleden. Praktijken die 

heel lang hebben samengewerkt met 

algemene stofferingsbedrijven, hebben 

ervaren dat er een verschil zit in de kwali-

teit en service, maar daarbij ook in de prijs. 

Soms betaalde een praktijkeigenaar wel 

twee keer zoveel als bij ons, maar kreeg 

daarvoor minder terug. Ze kunnen bij ons 

alles op de oorspronkelijke manier laten 

herbekleden, zelfs inclusief hun eigen 

bedrijfslogo.’

Fotografie: Bram Saeys

DRIE PIJLERS 

De dienstverlening van Refyzzius is geba-
seerd op 3 pijlers:

1.  Verspilling voorkomen: als de
bekleding versleten is, wordt nu vaak als
oplossing een vervangend deel geplaatst. 
Maar als alleen de bekleding versleten
is, gooi je hiermee dus goed materiaal
(schuim en onderplaat) onnodig weg.

2.  Kosten besparen: in veel praktijken en
instellingen worden de behandelbanken
na de afgeschreven periode volledig
vervangen. Dit terwijl dit niet nodig
is, gekeken naar de levensduur van de
banken. De kosten van de herbekleding
zijn beduidend lager dan de aanschaf
van een nieuwe bank of een onderdeel
ervan.

3.  Hygiëne: als de bekleding van een
behandelbank versleten is, kan deze niet
meer goed gereinigd of gedesinfecteerd
worden. Onder de bekleding zit schuim. 
Zodra de bekleding versleten is, krijgen
bacteriën, virussen en schimmels vrij
spel. In de huidige situatie met het
coronavirus, zien we dat praktijken hier
nu ook veel meer bewust van zijn.

Links oud, rechts nieuw

Meer weten?

Refyzzius
Anuska Lindenhovius
T +31 (0)40 340 00 91
E info@refyzzius.nl

www.refyzzius.nl; www.orthesetechniek.nl; 
www.linkedin.com/company/refyzzius/
www.facebook.com/refyzzius/


