Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
9 maart ‘09

9-13 maart ’09

ALV ISPO Nederland
Berichtgeving volgt met agenda, locatie en tijd

15-18 maart ’09

First World Congress on Spina Bifida Research
and Care Location. Orlando
raustin@sbaa.org

7-9 april ’09

4th International State-of-the-Art Congress:
Rehabilitation: Mobility, Exercisee & Sports,
VU, Amsterdam
www.move.vu.nl/

13-17 juni ’09

ISPRM, Istanbul
www.isprm2009.org/en/default.asp

12-15 mei ‘10

ISPO Wereld Congres, Leipzig
Abstracts:
www.ot-forum.de/kongress/
or2010/abstract_submission

23-27 mei ’10

17th European Congress on Physical Medicine
& Rehabilitation, Venetië

29 augustus 3 september ’10

13th World Congress on Pain, Montreal
www.iasp- pain.org/AM/
Template.cfm?Section=2010_World_Congress
_on_Pain&Template=/
CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=3908

31 oktober 4 november ’10

Wereldcongres Int. Fed. Scie. Surg. Hand,
Seoul
www.ifssh2010.com/

2013

ISPRM, Beijing

wijzigingen in uw gegevens

International

ISPO

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

Society for
Prosthetics

20th Anniversary of the International Center of
Neurological Restoration, Havana
www.ciren.ws

11 maart ’09

Lid worden of

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

Symposium Orthopedische Technologie in
beweging, Eindhoven
www.fontys.nl
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Nederland
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Weetjes

Het eerste jaarcongres van ISPO Nederland heeft plaats gehad
op 3 oktober 2008 in Jaarbeurs te Utrecht. Het thema, neurostimulation a new domain in P&O, heeft zeker aangesproken daar
de opkomst aanzienlijk te noemen is, gezien het feit dat dit
evenement voor het eerst georganiseerd werd.
Het onderwerp werd breed uitgemeten in een aantal presentaties. Allereerst waren er de praktische voordrachten, waarin
patiënt demonstraties een onderdeel vormden met veel
feitelijke informatie over Neurostimulatie. Daarnaast waren er
de meer beschouwende voordrachten, door gerenommeerde
wetenschappers, over zin en onzin. Maar liefst drie buitenlandse
sprekers maakten deel uit van de presentaties. Aan het slot
werden middels een panel discussie de conclusies getrokken. Al
met al in veel opzichten een zeer geslaagd congres, hetgeen in
de evaluatie werd bevestigd. Ook de (centrale) locatie en de
catering heeft menigeen mogen bekoren.
De algemene ruimte werd op een fraaie manier opgeluisterd
door enkele standhouders, waarbij hoofdsponsor Bioness de
trom sloeg met een centrale plaats en heerlijke appeltaart in de
pauzes. Aan Bioness en alle standhouders dank om een brede
informatie-uitwisseling aan de deelnemers mogelijk te maken.
Bij vertrek werden alle deelnemers verrast met een heuse ISPO
data stick met daarop alle presentaties van de dag, om thuis nog
even na te kijken.

In augustus jongstleden is de vernieuwde ISPO website de lucht
in gegaan. U vindt hierop de gebruikelijke informatie zoals u die
van ons gewend bent waaronder de cursusagenda, het bulletin
en informatie over sponsoring. Hieraan toegevoegd is de ISPO
afstudeerprijs die in 2008 voor het eerst is uitgereikt. De inzendingen en hun verslagen zijn te bekijken op:
www.i-s-p-o.nl

• Lidmaatschap ISPO Nederland
• ISPO International heeft een afdrachtverhoging opgelegd
International
aan ISPO Nederland welke zij zal doorvoeren in de
Society
for
contributie voor
2009. International
heeft besloten rijkere
landen meer Prosthetics
te laten betalen dan de wat minder
bedeelde landen.
Nederland behoorde tot de eerste
and Orthotics
groep.
Nederland
• De contributie voor 2009 zal € 98,- bedragen.
• U weet dat het lidmaatschap een kalenderjaar geldig is
en dat één maand voor het verstrijken van het jaar u moet
opzeggen (uiterlijk 2e week december én actie van u als
lid dus) als u het opvolgend jaar geen lid meer wilt zijn.
Dit is statutair vastgelegd en om geen vervelende
nasleep van een en ander te hebben attendeer ik u hier
op.

Tijdens ons jaarcongres is ook de ISPO afstudeerprijs toegekend
aan de student met het best beoordeelde afstudeerwerkstuk.
Ook dit is een primeur voor ISPO Nederland geweest en heeft
een prima plaats gevonden op dit congres. Dit initiatief is door
ISPO Nederland gestart om aanstormende talenten en geïnteresseerden bekend te maken met de activiteiten van ISPO en de
resultaten van al het moois wat aan de hogescholen wordt
onderzocht bekend te maken onder de ISPO leden.
Een tweetal werkstukken waren genomineerd door de commissie van wijzen. Uit deze twee werd de afstudeerscriptie “De
orteam EVO onder de loep” beloond met de ISPO afstudeerprijs
2008. Een prima prestatie voor de heren Bart van Ommen en
Eelco Kleiman. Een mooie tweede plaats heeft Pierre van Dijk
gehaald met “een waardevolle POM”. Beide werkstukken zijn,
net als overige inzendingen, te bekijken op de site van ISPO.
Jaarlijks zal de ISPO afstudeerprijs uitgereikt worden. Voor
richtlijnen kunt u ook terecht op de site.
Op naar 2009, vrijdag 2 oktober, het tweede jaarcongres ISPO
Nederland.

Als lid kunt u inloggen in het ledengedeelte met uw lidnummer
die achterop uw lidmaatschapspasje staat vermeld. Inloggen
doet u door bij de gebruikersnaam en wachtwoord uw lidmaatschapsnummer in te vullen (zonder de puntjes!). U komt dan
terecht op het afgesloten gedeelte voor leden. Hier kunt u de
laatste nieuwsberichten zien en willen we u in de toekomst gaan
voorzien van meer inhoudelijke informatie zodat u als lid nog
meer kunt profiteren van uw lidmaatschap.
Indien u wijzigingen wilt doorgeven in uw persoonlijke gegevens
kunt u hiervoor het mutatieformulier op de site invullen (in de
menubalk te vinden onder het kopje ‘ lidmaatschap’), deze wordt
verzonden aan de penningmeester die uw gegevens vervolgens
zal aanpassen.
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)

• Het 13th ISPO World Congress zal gehouden worden van
12 t/m 15 mei 2010 te Leipzig in combinatie met
Die Fachmesse Orthopädie + REHA-Technik.
Voor abstracts wordt u uitgenodigd de
www.ot-forum.de/kongress/or2010/abstract_submission
te bezoeken
• ALV 2009; de Algemene Leden Vergadering 2009 zal gehouden worden op woensdagavond 11 maart van 20.00 tot 21.00
uur. U zult ter zijner tijd een uitnodiging en agenda ontvangen

