
ISPO

ISPO Bulletin

Jaargang 2 
Editie 2
Mei. 2008

International 

Society for 

Prosthetics 

and Orthotics 

Nederland

Verschijnt 4x per jaar.

Meer weten:
Secretariaat  ISPO Nederland
info@i-s-p-o.nl
T +31 (0)38 424 56 48

Lid worden of wijzigingen in uw gegevens

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

Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
21-24 Mei ’08 Orthopädie + Reha-Technik, Leipzig

 www.ot-leipzig.de

3-6 Juni ‘08 16th European Congress of Physical and Rehabilitation  

 Medicine, Brugge

 www.ecprm2008.org

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

26 Juni - 2 Juli ‘08 4th Basel International Knee Congress, Bazel

 http://ortho-bruderholz.ch/knee2008/

10-13 Sept. ’08 AOPA National Assembly, Chicago  

 tmoran@AOPAnet.org

18-21 Sept. ’08 7th Mediterranean Congress of Physical Medicine &  

 Rehabilitation, Potorose, Slovenia  

 www.medcongress.prm08.org

19-21 Sept. ’08 5th Regional Central European ISPO Conference,

 Potorose, Slovenia

 www.ce-ispo2008.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  

 www.kenes.com/stroke2008

3 Oktober ’08 Neurostimulation; a new domain in prothetics and  
 orthotics, Utrecht, ISPO Nederland
 http://www.i-s-p-o.nl/cursus.asp?ac=View&id=67

9-12 Oktober ‘08 Skills for Life II: Bilateral Upper Extremity Limb Loss,

 Denver, USA

 www.ottobockus.com/ABOUT/PRESS-RELEASES/  

 skills_for_life.asp

11-14 Oktober ’08 23rd Congress of the European Committee for the  

 Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)

 Praag

 www.akm.ch/ectrims2007/ 

15-19 Oktober ‘08 ACRM-ASNR Joint Educational Conference, Toronto

 www.acrm.org/conference/2008-Canada/2008mtg.htm 

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

Samenstelling ledenbestand ISPO Nederland vanaf  09-04-08
Na een opschoning van het ledenbestand (niet te traceren 
leden (retour post), niet betalende leden 2006/2007, etc.) is het 
ledental ietwat gedaald in 2007 (meting 31-12-07). Gelukkig 
blijkt bij de meting op 09-04-08 een lichte stijging. 

In het overzicht ziet u de verdeling onder de verschillende 
disciplines. Het is natuurlijk een levend document en 
gedurende het jaar kunnen er fluctuaties zichtbaar zijn. Echter 
door de regelgeving dat een lidmaatschap een geheel 
kalenderjaar duurt, zijn tussentijdse afmeldingen niet in de 
meting meegenomen. Die zullen pas in 2009 aan het licht 
komen. Zie hierover onder kopje “weetjes” wat betreft de 
statuten met betrekking tot opzegging lidmaatschap.

 

Wetenswaardigheden
 
• Tot grote vreugde van de penningmeester wordt er nu reeds goed 
gebruik gemaakt van de voortijdige overboeking van de entreegel-
den voor een symposium/cursus. Was het percentage na de 1e 
melding van deze mogelijkheid op 10% gekomen, nu bij de 2e 
activiteit is dit percentage gestegen naar 30%. We hopen dat dit nog 
wat zal stijgen om bij de aanmelding minder stagnatie/file te hebben 
en voor u natuurlijk het ontspannen gevoel om aan de dag te 
beginnen. 
• Daarnaast wordt er ook wat regelmatiger gebruik gemaakt van 
de eenmalige machtiging om de entreegelden te voldoen voor als u 
plots verstoken bent van financiële middelen en de voortijdige 
overboeking niet gebruikt heeft. 
Op dit ogenblik denkt het ISPO redelijke alternatieven gevonden te 
hebben om deze afwikkeling voor u en de vereniging geruisloos te 
laten verlopen naar tevredenheid van eenieder.
• Het lidmaatschap van ISPO Nederland is geldig voor één 
kalenderjaar. Opzegging moet gebeuren tenminste één maand voor 
de jaarwisseling. Echter, velen denken hier wellicht pas aan als de 
factuur voor het nieuwe jaar begin januari/februari op de deurmat 
valt. Gezien de vervelende nasleep hiermee zullen we in de 3e editie 
van het bulletin eenieder hierop attenderen. Liever hebben we 
natuurlijk een groter ledental, maar enige coulance t.a.v. deze  
statutaire bepaling is te vinden in de vooraankondiging hierover. 
Daarna is er geen respijt mogelijk; u bent dan immers gewaar-
schuwd. 
• Bij de cursus ‘Neuropathische voet bij diabetes mellitus’ (15 
maart 2008) is gekozen voor informatieoverdracht via de memories-
tick. Nimco/Fits All is bereid gevonden om voor deze cursus deze 
nieuwe methode van informatieoverdracht (‘nieuw’ voor ISPO 
althans) in te zetten. Hartelijk dank daarvoor aan het adres van de 
sponsor. We zijn natuurlijk benieuwd naar uw mening over dit 
middel om het wellicht in de toekomst vaker in te zetten. Het ISPO is 
enthousiast hierover, maar hoe denkt u er over……... Reageer naar   
penningmeester@i-s-p-o.nl   
• De herhalingscursus ‘Neuropathische voet bij diabetes mellitus’ 
staat in de steigers. De reservelijst heeft een deelnemersaantal van 
40 bereikt. Zij hadden zich aangemeld voor 15 maart, maar door een 
limiet op het aantal van 60 (i.v.m. de workshops) zijn ze terechtgeko-
men op deze reservelijst. Op dit ogenblik zijn we druk doende een 
geschikte locatie te vinden en een datum te prikken. Gedacht wordt 
aan september 2008. Zodra een en ander definitief is zullen de 
‘reserve deelnemers’ aangeschreven worden of opname op deze 
lijst nog gewenst is. In tweede instantie zal een ‘normale mailing’ 
uitgaan volgens de bekende wegen.
• De SAPE accreditatie is van de baan. De SAPE-organisatie is 
opgeheven. Welke vervanger hiervoor zal worden ingezet is nog niet 
bekend.
• Het symposium 2008 ‘Neurostimulation, a new domain in 
prosthetics and orthotics’ zal in Utrecht plaats hebben in het 
jaarbeursgebouw. Deze locatie bleek het meest geschikt, ligt daarbij 
zeer centraal en heeft daarnaast ook een zeer goede bereikbaarheid 
met de verschillende beschikbare vervoersmiddelen. De eerste 
vrijdag in oktober, dit jaar op 3 oktober 2008, is het zover. Natuurlijk 
kennen we het Leidsontzet, dit jaar ook op de eerste vrijdag van 
oktober, maar vanaf 2008 zal er ook het jaarlijks terugkerend 
symposium van  ISPO Nederland op de eerste vrijdag van oktober. 

Van het bestuur

Op 12 maart jongsleden heeft ISPO haar Algemene Leden 
vergadering gehouden in Amersfoort. Vele jaren was het 
gebruikelijk om dit tijdens de middagpauze op een der 
cursus/symposiumdag te laten plaats vinden, echter de 
opkomst was zeker niet groot te noemen en het verstoorde 
enigszins ook de weinige momenten om in contact te komen 
met branchegenoten in een ontspannen sfeer als genoemd 
de lunchpauze. 

Het is een verandering geweest die niet een groter aantal 
aanwezigen heeft kunnen “lokken”, maar in ieder geval wel 
de lunchpauze ongemoeid heeft gelaten tijdens een cursus-
dag. Wellicht is het voor herhaling vatbaar; we zullen zeker de 
reacties van de leden afwachten en het als agendapunt in de 
bestuursvergadering opnemen.

Op de vergadering, die werd bijgewoond door het bijna 
voltallige bestuur en enkele leden,  zijn de agenda punten 
behandeld zoals u die heeft kunnen inzien op de uitnodiging.

Enkele aandachtsvelden even aantippen:
• De website zal mogelijk een verandering ondergaan om  
 gebruiksvriendelijker te worden
• De huidige aansprakelijkheidsverzekering van ISPO zal  
 getoetst worden aan de huidige wetgeving
• De kascommissie heeft de penningmeester
 gedechargeerd en daarmee is 2007 boekhoudkundig  
 afgesloten
• De kascommissie zal voor 2008 bestaan uit de leden dhr.  
 W. van der Meij en dhr. D. Plettenburg: Namens het  
 bestuur hartelijk dank voor de aangeboden diensten
• Rondom ISPO Internationaal is nogal wat te doen. Er staan  
 nieuwe benoemingen aan te komen en daarmee zal ISPO  
 Nederland de handen uit de mouwen steken om zich te  
 profileren als grootste nationale vereniging binnen ISPO  
 International.

Het is een prettige verlopen vergadering geweest waarbij de 
afzonderlijke leden een wijze inbreng hebben gehad. Op naar 
de ALV van 2009.


