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Protheseologie(3): (on)mogelijkheden van prothesevoorzieningen bij de jonge, actieve patiënt,
Groot Klimmendaal, Arnhem
www.i-s-p-o.nl

9-12 April ‘08

7th World Congress on Brain Injury++, Lisbon, Portugal
www.internationalbrain.org

21-24 Mei ’08

ISPO Bulletin

Orthopädie + Reha-Technik, Leipzig
www.ot-leipzig.de

19-21 Juni ‘08

EUROHAND 2008 • XIIIth Congress of the FESSH •
IXth Congress of the EFSHT, Lausanne
www.congress-info.ch/eurohand2008/laus_info.php

10-13 Sept. ’08

AOPA National Assembly, Hyatt Regency Chicago
tmoran@AOPAnet.org

18-21 Sept. ’08

7th Mediterranean Congress of Physical Medicine &
Rehabilitation Medicine, Potorose, Slovenia
www.medcongress.prm08.org

24-27 Sept. ‘08

5th World Congress for NeuroRehabilitation,
Rio de Janeiro, Brazil
traceymole@wfnr.co.uk

24-27 Sept. ‘08

6th World Stroke Congress, Wenen
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www.kenes.com/stroke2008

Lid worden of wijzigingen in uw gegevens

3 Oktober ’08

Neurostimulation; a new domain in prothetics and

Verschijnt 4x per jaar.

orthotics, zie de site t.z.t.

www.i-s-p-o.nl of Ledenadministratie:
penningmeester@i-s-p-o.nl
+31 (0)45 533 84 44

www.i-s-p-o.nl

Nader informatie op de website: www.i-s-p-o.nl

Meer weten:
Secretariaat ISPO Nederland
info@i-s-p-o.nl
T +31 (0)38 42 56 48

Praktijkcursussen

Van het bestuur

Wetenswaardigheden

Praktijkcurus Neuropathische voet bij diabetes mellitus,
15 maart 2008

ISPO congres 2008
“Neurostimulation, a new domain in prosthetics and orthotics”

Deze cursus is vooral gericht op de preventie, behandeling en
probleeminzichten bij genoemd ziektebeeld. Er komen veel
disciplines aan het woord welke ook een actieve inbreng hebben
op de multidisciplinaire spreekuren rondom diabetes mellitus.
De ochtend is gevuld met presentaties en in de middag komt de
interactie met u in workshops aanbod. Deze cursus heeft zijn
‘wortels’ gehad in 2004 en vanwege de goede beoordeling door
de deelnemers een vervolg gekregen nu op 15 maart.

Tijdens de laatste ALV hebben wij aangekondigd het symposiumprogramma te veranderen. Het plan is nu om jaarlijks een
congres te organiseren, in plaats van de twee symposia. Er is
hiervoor een vast moment in het jaar gekozen, namelijk begin
oktober. In 2008 zal dit vrijdag 3 oktober zijn . Over de lokatie en
het programma wordt u op korte termijn ingelicht.
Het onderwerp voor het congres in 2008 is Neurostimulatie,
een verzamelnaam voor begrippen als functionele elektrostimulatie, therapeutische elektrostimulatie en neuroprosthesis.
De neurostimulatie is een ontwikkeling die de laatste jaren ook
meer gerelateerd wordt aan de pro- en orthesiologie. Een
goede reden om hier binnen ISPO aandacht aan te besteden en
van belang voor alle disciplines die wij vertegenwoordigen.
Reserveer 3 oktober 2008 alvast in uw agenda.

• De ALV van ISPO Nederland wordt dit jaar gehouden op 12
maart. De locatie zal Amersfoort zijn, centraal gelegen om de
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and Orthotics
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moet zijn. Uw gegevens zoals u ze aan
ISPO aangereikt heeft kunt u raadplegen. Er zal op de eerstvolgende cursus ook mutatieformulier beschikbaar zijn om deze
data eventueel te corrigeren. Op deze manier willen we u er
aan herinneren uw gegevens update te houden.
• Om ‘filevorming’ bij de aanmeldingen op de dag van de
cursus of het symposium te voorkomen, willen we voor de
komende cursus op 15 maart u erop attenderen dat u het
entreebedrag ook op de rekening van ISPO kunt overmaken
onder vermelding van de bankgegevens en de datum van de
activiteit (zie uitnodiging kopje “kosten”). Met internetbankieren zal dit voor een snelle afwikkeling zorgen. Is uw overboeking op de dag van de activiteit nog niet bijgeschreven, dan zal
u verzocht worden om de eenmalige machtiging in te vullen. Is
uw storting binnen 1 week (ná de cursusdag) toch ontvangen
dan wordt uw eenmalige machtiging vernietigd.
• Oproep aan revalidatieartsen om hun BIG nummer door te
geven aan het ISPO secretariaat (info@i-s-p-o.nl) voor registratie van bezochte geaccrediteerde ISPO bijeenkomsten vanaf
2007.
• Statutair is vastgelegd dat opzegging van het lidmaatschap
voor het begin van het nieuwe kalender jaar dient te geschieden. Echter de factuur in januari maakt sommigen bewust van
het lidmaatschap en willen deze dan alsnog opzeggen. Dit is
echter te laat en in verband met de verbinding met de internationale organisatie te Denemarken is er ook geen
respijt/annulering mogelijk.

Praktijkcursus deelonderwerpen protheseologie, 19 april 2008
Na de succesvolle praktijkcursussen over protheseologie in de
geriatrie en protheseologie van de bovenste extremiteiten vindt
op 19 april 2008 de derde en laatste praktijkcursus protheseologie plaats. De nadruk bij deze cursus zal liggen op de beengeamputeerden met een hoog activiteitenniveau waar speciale eisen
gesteld worden aan de prothesen. Deze hoge activiteiten kunnen
zowel arbeid- als sport gerelateerd. Het ochtendprogramma zal
bestaan uit voordrachten van deelnemers uit het multidisciplinaire team aangevuld met lezingen van onderzoekers op het
gebied van materialen, bewegingen en de mogelijke stompproblemen. Het middagprogramma bestaat uit een drietal afwisselende casusbesprekingen waarbij iedere discipline een bijdrage
kan leveren om tot de meest adequate voorziening te komen.
De praktijkcursus wordt ook deze keer weer georganiseerd in het
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, Heijenoordseweg 5 in
Arnhem. De kosten zijn € 65,- voor ISPO-leden en € 130,- voor
niet leden. Het maximale aantal deelnemers is 60 personen om
zo een ieder in de gelegenheid te stellen voldoende deel te
kunnen nemen aan het praktijkdeel. Deze praktijkcursussen zijn
voor accreditatie aangemeld bij VRA, KNFG en SAPE.

Site info
Ook in 2007 is er weer veel veranderd en verbeterd op onze
website: www.i-s-p-o.nl
• Het ISPO Bulletin dat in 2007 het levenslicht zag, is nu ook
online beschikbaar
• U vindt nu informatie over ondersteuning van activiteiten
(sponsoring) op de website. Het aanvraagformulier is te vinden op
de ISPO startpagina onder de knop ISPO Nederland.
Het online betalen van cursussen voor ISPO Nederland blijft
voorlopig nog niet mogelijk. De implementatie en onderhoudskosten wegen helaas nog niet op tegen de voordelen hiervan. ISPO
blijft de ontwikkelingen op dit gebied echter nauw in de gaten
houden om dit eventueel in de toekomst alsnog mogelijk te maken.
Op het ledendeel van de website vindt u een overzicht van alle
leden en de bijbehorende e-mailadressen. Deze informatie is
alleen zichtbaar voor ISPO-leden. Inloggen is mogelijk door middel
van het invoeren van uw lidnummer bij zowel het veld ‘naam’ als
‘wachtwoord’. Voor veranderingen in uw gegevens zult u zich
vooralsnog moeten wenden tot het volgende adres:
penningmeester@i-s-p-o.nl
Ook in 2008 willen we u via onze site weer goed van dienst kunnen
zijn. Heeft u suggesties voor onderwerpen op www.i-s-p-o.nl ? Laat
het ons weten via het contactformulier op de site of mail naar
info@i-s-p-o.nl , wij zijn benieuwd naar uw ideeën!
Elske Bonhof (beheerder van de site)

