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Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
13 Sept. ‘08 ISPO Praktijkcursus Neuropathische voet bij D.M.

 Nijmegen

 www.i-s-p-o-.nl

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

 tmoran@AOPAnet.org

17-20 Sept. ’08 Joint meeting ACTRIMS en ECTRIMS, Montreal

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

 & Rehabilitation, 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  

 www.kenes.com/stroke2008

3 Okt. ’08 Neurostimulation; a new domain in prothetics  

 and orthotics, Utrecht, ISPO Nederland

 www.i-s-p-o.nl/cursus.asp?ac=View&id=67

9-12 Okt. ‘08 Skills for Life II: Bilateral Upper Extremity Limb  

 Loss, Denver, USA

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

 skills_for_life.asp

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

 Treatment and Research in Multiple Sclerosis  

 (ECTRIMS), Praag

 www.akm.ch/ectrims2007/ 

15-19 Okt. ‘08 ACRM-ASNR Joint Educational Conference,  

 Toronto

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

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

ISPO Nederland organiseert op 3 oktober 2008:
 het 1e ISPO jaarcongres
"Neurostimulation, a new domain in prosthetics and orthotics"

Neurostimulatie in de context van mobiliteitsverbetering, omvat 
naast de therapeutische, met name de functionele elektrostimula-
tie (FES). In het domein van de orthopedische technologie, kunnen 
we ook spreken van een neuroprothese, dwz dat de functie van de 
neurologische activatie van spier(-en), wordt vervangen door de 
een elektrische prikkeling. Deze aanpak is door recent technologi-
sche innovatie en biomedisch onderzoek mogelijk geworden. Na 
overspannen verwachtingen van een aantal decennia geleden, is 
het nu zo dat er voor een aantal indicaties goede, commercieel 
verkrijgbare, oplossingen bestaan. Het eerste ISPO jaarcongres wil 
de ontwikkelingen rondom de zogenaamde dropfoot stimulator aan 
u presenteren op theoretisch én praktisch niveau. Daarnaast zullen 
deze ontwikkelingen worden voorzien van kritische kantekeningen, 
zodat u aan het eind van de dag optimaal geïnformeerd bent over de 
(on-)mogelijkheden van FES in uw eigen praktijk. Een aantal 
lezingen zullen in het engels worden gegeven

Aan het congres zal worden medegewerkt door: prof. dr. M. 
IJzerman (Enschede); prof dr. H Hermens (Enschede); prof dr. S. 
Geurts (Nijmegen) ;  dr. C. Kufta (Austin, VS);  dr. J. Burridge 
(Southamton, UK); dr. G. Mann (Salisbury, UK); dr. J. den Boer 
(Nijmegen); dr. A. Kottink (Enschede); dr. J. Buurke (Enschede). 
Bovendien zal tijdens het congres de IPSO afstudeerprijs 2008 
worden bekendgemaakt en uitgereikt.

Datum:  vrijdag 3 oktober 2008
Plaats:  Congrescentrum Vredenburg, Utrecht
Kosten (incl. Lunch): ISPO leden € 195,-, niet ISPO leden € 150,-
 en studenten € 50,-  .

Noot: Gebruikmaken door niet-leden van de ledenpas van leden 
(ipv) is toegestaan onder vermelding van beider namen en lidmaat-
schapsnummer. Aanmelding kan vanaf heden geschieden via de 
site van ISPO Nederland: www.i-s-p-o.nl onder vermelding van 
“jaarcongres 3 oktober 2008” Het complete programma van deze 
dag is medio augustus te raadplegen zijn op de website van ISPO 
Nederland. Het bestuur van ISPO Nederland ziet uit naar uw komst 
en wenst U een prettige, leerzame dag.

NVOS-Orthobanda
 
‘Vrijheid in beweging’. Dat bieden we onze klanten. Vitaal en mobiel 
kunnen zijn. Bewegen in vrijheid. Ons beweegt de veerkracht van 
mensen met een bewegingsbeperking én de ervaring dat een 
deskundig advies, een betrokken begeleiding en een hulpmiddel op 
maat werkelijk verschil maken. De bedrijven die in deze sector 
actief zijn dagelijks met deze opdracht bezig.
We werken samen met andere disciplines, zoals artsen, fysiothera-
peuten en podotherapeuten. We meten uitgelezen producten aan, 
vaak innovatief, geproduceerd met hoogwaardige technologie, vaak 
ook op ambachtelijke schaal gemaakt, maar steeds met liefde voor 
het vak en het beste resultaat voor de consument. Daarin ligt onze 
kracht, of het nu gaat om mamma care, orthopedische techniek, 
orthopedische schoentechniek of therapeutisch-elastische 
kousen.
Bewegingsvrijheid houdt ook ondernemers en vaklieden vitaal. 
NVOS-Orthobanda, de brancheorganisatie voor de bedrijven die in 
Nederland actief zijn op het gebeid van orthopedische diensten en 
producten, wil de bewegingsvrijheid voor ondernemers bescher-
men. Zó blijven ondernemers innovatief op zoek naar betere en 
doelmatigere diensten en producten en zó kan de markt zijn werk 
doen.
Het continu streven naar kwaliteitsverbetering van de opleidingen 
in de branche is een belangrijke drijfveer voor NVOS-Orthobanda. 
We leggen ons daarbij een brede taakopvatting op: van het interes-
seren van potentiële vakmensen voor de aangesloten bedrijven tot 
en met de verplichting om middels na- en bijscholing de vaardighe-
den en inzichten altijd op hoog peil te houden. Wij willen vooruit 
bewegen, stilstaan is achteruitgaan. Ook werken we samen met 
andere branches en beroepsgroepen om nieuwe opleidingsmoge-
lijkheden te ontwikkelen die beter aansluiten op nieuwe vragen uit 
de samenleving. Onze vakopleidingen worden op mbo- en hbo-
niveau aangeboden. 
Ook vrijheid beweegt. NVOS-Orthobanda is bij de tijd en houdt de 
bedrijfstak bij de tijd. Transparant, maatschappelijk verantwoord 
en steeds op zoek naar constructieve samenwerking met alle 
belanghebbenden: consumenten, voorschrijvers en andere betrok-
ken professionals, opleiders, zorgverzekeraars en overheden.
Vrijheid betekent ook niet afwachten, maar zelf initiatieven nemen, 
pro-actief bezig zijn om meer en betere resultaten te bereiken voor 
de consument. 
Niet alleen op nationaal vlak, maar ook internationaal willen we 
een prominente rol spelen in de hulpmiddelenzorg. Dit doen we in 
diverse internationale organisaties en in onderzoek en projecten.
NVOS-Orthobanda voegt het goede bijeen van de Nederlandse 
Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS) en de 
Nederlandse Vereniging van Orthopaedisten en Bandagisten 
(Orthobanda).
Twee brancheorganisaties gaan samen in NVOS-Orthobanda om 
beter en sneller te bewegen. 
Maak nader kennis met ons op www.nvos-orthobanda.nl.

Vitaal en mobiel kunnen zijn: ‘Vrijheid in beweging’.

Paul Valk, voorzitter

Van het bestuur

ISPO AFSTUDEERPRIJS 2008
 
Dit jaar looft ISPO Nederland voor het eerst de afstudeerprijs uit, 
voor het beste afstudeerverslag op het gebied van orthopedische 
techniek (waaronder schoen techniek). Alle studenten die hun 
opleiding afronden met een afstudeerwerk op dit gebied kunnen 
meedingen. De prijs is 1000 Euro en wordt uitgereikt op het 
jaarcongres van ISPO, 3 oktober aanstaande. Alle inzendingen 
komen (na 15 augustus) op de website van ISPO Nederland te 
staan, alsmede de genomineerden (na 15 september). Op deze 
wijze  worden de afstudeerinspanningen ook voor de ISPO leden op 
een makkelijk wijze toegankelijk gemaakt. 

De uiterste inzendingsdatum datum is 1 augustus, meer bijzonder-
heden en hoe in te sturen staan op de website: www.i-s-p-o.nl . De 
beoordeling zal geschieden door een subcommissie van het ISPO 
bestuur, en de winnar wordt vastgesteld door het bestuur. Hierbij 
wordt er gelet op de volgende criteria: 

1. Relevantie: De mate waarin de vraagstelling van het onderzoek 
aansluit bij (de doelstellingen van) ISPO Nederland

2. Originaliteit: in hoeverre het onderzoek in ontbrekende kennis 
voorziet, of met een nieuwe methode een nieuw licht werpt op 
bestaande kennis

3. Methode: de kwaliteit van de wijze waarop het onderzoek is 
uitgevoerd

4. Conclusie: in hoeverre na een evenwichtige discussie van de 
behaalde resultaten een verantwoorde conclusie is getrokken

5. Verslaglegging: de opbouw en leesbaarheid van het verslag
 

Het ISPO bestuur hoopt op vele inzendingen. Uitreiking is dus op 3 
oktober, waarbij de winnaar een korte voordracht zal geven over 
zijn/haar werk.


