
Een perfecte "klik" tussen Xilloc en OTN 

Sittard-Geleen, 16 mei 2018 

Het Nederlandse bedrijf Xilloc Medical B.V. heeft vandaag aangekondigd OTN B.V. te hebben 
overgenomen. Financiële details zijn niet bekend gemaakt. Het bedrijf OTN is wereldwijd 
marktleider in orthopedische Click Safety Adapters. Beide bedrijven werken al drie jaar samen 
en hun CEO's hadden een "klik" vanaf het begin. 

Met deze overname breidt Xilloc zijn product portfolio uit in de orthopedische markt, zodat 
ze nog meer patiënten wereldwijd kunnen helpen; momenteel gebruikt Xilloc 3D printing om 
patiënt-specifieke (osseointegratie) implantaten te produceren en de Click Safety Adapter 
maakt een solide en veilige verbinding tussen zo'n implantaat en de prothese van de patiënt. 
Als zodanig is het een logische uitbreiding van Xilloc's portfolio. 

  

 

Foto's van de wereldberoemde Click Safety Adapter 

http://www.xilloc.com/
http://www.osseointegration.nl/


"De Click Safety Adapter van OTN is een pracht-product dat vele patiënten helpt en ik ben 
trots dat we dit aan onze product familie kunnen toevoegen" zegt Maikel Beerens, oprichter 
en CEO van Xilloc. 

De samenwerking tussen Xilloc en OTN heeft al geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe, 
verbeterde versie van de Click Safety Adapter, wat maar weer bewijst dat er een echte "klik" 
is tussen beide bedrijven. Deze nieuwe versie zal binnenkort beschikbaar zijn. Momenteel is 
Xilloc aanwezig op de OT-World in Leipzig, de internationale vakbeurs en wereldcongres voor 
de laatste innovaties op het gebied van protheses en ortheses, waar het deze nieuwe 
generatie Click Safety Adapters publiekelijk demonstreert. 

   

Foto van de nieuw aangekondigde Click Safety Adapter 

Meer waarde voor de patiënt 

Het grote voordeel van een osseointegratie implantaat gecombineerd met de Click Safety 
Adapter ten opzichte van de klassieke koker-prothese die men over de stomp schuift is 
duidelijk te zien aan de stand van het skelet op onderstaande röntgenfoto's. Bij een 
traditionele koker-prothese is de stand van het skelet niet meer natuurlijk. Met de Click Safety 
Adapter wordt de prothese direct verbonden met het skelet, wat zorgt voor stabiliteit en wat 
de loopbewegingen natuurlijker maakt. Deze innovatieve technologie zorgt voor een veel 
hogere levenskwaliteit voor mensen met een beenprothese. 



     

Foto's van een osseointegratie-implantaat met de Click Safety Adapter vs een traditionele 
koker-prothese 

"In de laatste 50 jaar heb ik mijn dromen gerealiseerd en de Click Safety Adapter tot een 
wereldwijd succes kunnen maken. Ik ben trots dat ik in Xilloc een gelijkgestemde partij heb 
gevonden en met het volste vertrouwen laat ik mijn levenswerk achter in de capabele handen 
van Maikel om patiënten wereldwijd verder te helpen", zegt Harry Jansen, oprichter en CEO 
van OTN, die van een welverdiend pensioen gaat genieten. 

Over Xilloc Medical 

Xilloc Medical B.V., opgericht op 24 Augustus 2011, is 
gespecialiseerd in patiënt-specifieke medische hulpmiddelen en OEM productie en is vooral 
bekend door het gebruik van 3D printing voor het maken van op-maat-gemaakte implantaten, 
chirurgische zaagmallen en anatomische modellen. Xilloc heeft naam gemaakt met  's werelds 
eerste 3D geprinte titanium schedelprothese en 3D geprinte onderkaak (zie Forbes). Xilloc 
heeft ook de grootste medische 3D print fabriek in Nederland. www.xilloc.com 

  

http://www.xilloc.com/
http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/02/05/woman-has-jaw-replaced-with-3-d-printed-model/
http://www.xilloc.com/


Over OTN 

OTN B.V., opgericht op 20 December 2009, heeft de Click Safety Adapter 
ontwikkeld als een stevige en veilige verbinding tussen het osseointegratie implantaat van een 
patiënt en diens beenprothese. Dit is een uniek en erg succesvol product. 
www.osseointegration.nl 

  

Xilloc heeft een speciale website gelanceerd voor patiënten en instrument makers op zoek 
naar de Click Safety Adapter. 

www.clicksafetyadapter.com 

"A walk to remember" 

  

Contact info: 

Naam: Maikel Beerens 

Email: m.beerens@xilloc.com 

Organisatie: Xilloc Medical B.V. 

Adres: Sittard - Geleen, 6167 RD, Nederland 

Tel: +31 433 881 881 
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