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Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data

13-17 juni ’09 ISPRM, Istanbul

 www.isprm2009.org/en/default.asp

12-15 sept. ’09 EFNS (neurologisch), Florence

 www2.kenes.com/efns/Pages/Home.aspx

2 oktober ’09 Jaarcongres ISPO Nederland:

 amputatie-chirurgie en voorziening,   

 Jaarbeurs Utrecht

 www.ispo.nl

13-14 nov. ‘09 IVO wereldcongres voor orthopedische

 schoentechniek, Den Haag

 http://nl.ivo2009.eu/

najaar ‘09 HMSN cursus ISPO Nederland,

 Maartenskliniek Nijmegen

 www.ispo.nl

winter ’09/’10 Biomechanica cursus ISPO Nederland

 www.ispo.nl

21-25 mrt ‘10 WFNR (neurologisch), Wenen

 www.wcnr2010.org/

12-15 mei ‘10 ISPO Wereld Congres, Leipzig

 www.ispo-2010-leipzig.de

23-27 mei ’10 17th European Congress on Physical   

 Medicine & Rehabilitation, Venetië

 www2.kenes.com/efns/Pages/Home.aspx

Nader informatie op de website: www.ispo.nl
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worden. De evaluatieformulieren worden op dit ogenblik in 
het systeem gevoerd, zodat in het volgende bulletin we 
bericht hiervan zullen doen.
ISPO Jaarcongres 2009, amputation of the lower extremity 
and postoperative management, heeft nagenoeg haar 
definitieve programma gekregen. U kunt zich hiervoor al 
inschrijven via de website én door betaling via bank met 
vermelding van het congres, uw naam (naam 
deelnemer/lidnummer evt.). De betaling vóóraf geniet de 
voorkeur. Bedrijven kunnen eventueel ook een factuur 
opvragen (penningmeester@ispo.nl)  als dit gewenst is, om 
de toegang voor meerdere werknemers in één betaling te 
kunnen doen.   Hoofdsponsor op dit congres is de firma 
Össur, waarvoor dank. Mede door uw ondersteuning kan dit 
congres plaats hebben. 
Uiteraard kunnen andere bedrijven zich aanmelden om zich 
te profileren op deze dag. Neemt u den contact op met dhr. 
Rob Jansen: equinus@planet.nl .
HMSN: Zoals reeds eerder aangekondigd, zal dit jaar de 
cursus HMSN zeker nog aan u aangeboden worden. Een 
precieze datum is nog niet bekend maar zal weldra op de 
site te zien zijn. Houd u zich op de hoogte via www.ispo.nl 
Biomechanica cursus: naar alle waarschijnlijkheid zal deze 
cursus niet in 2009 gehouden worden, maar vroeg in 2010. 
Het ‘staartje’ van 2009 lijkt op dit ogenblik zeer goed gevuld 
met allerlei activiteiten. Niet alleen met ispo-activiteiten, 
maar ook andere organisaties hebben deze periode uitgeko-
zen voor hun bezigheden. Genoeg te doen dus.

Lidmaatschap: Voor de leden die nog niet hun contributie 
betaald hebben, wil ik vragen dit met spoed te doen: dit om 
onnodige administratieve werkdruk te reduceren. Denkt u 
erover om voor 2010 het lidmaatschap te willen beëndigen 
–wat we natuurlijk zouden betreuren-, zeg dan tijdig op 
(minimaal vóór december 09, eerder mag ook). 

Van het bestuur
Kennis uitwisselen tijdens internationaal congres en beurs: 

IVO 2009 

Professionals op het gebied van voetzorg uit de hele wereld 
reizen in november af naar het World Forum in Den Haag om 
een tweedaags congres bij te wonen. Aan NVOS-Orthobanda 
de eer het congres te organiseren. Mede-organisator en 
orthopedisch schoentechnicus Rob Verwaard: “Wij ontwik-
kelen en verbeteren onszelf door kennisoverdracht tijdens 
zo’n congres. Daar plukken onze klanten uiteindelijk de 
vruchten van.”

Het zeventiende IVO Congres wordt op 13 en 14 november 
gehouden. Tijdens het prestigieuze congres worden ver- 
schillende vooruitstrevende onderzoeksresultaten gepre-
senteerd en krijgen professionals de kans om kennis en 
kunde te delen. Het is hét podium voor innovatie, opleiding 
en techniek. 

Samenwerken in voetzorg
IVO staat voor Internationaler Verband der Orthopädie-
Schuhtechniker. Het thema van deze beurs is ‘Partnership in 
footcare’. Dit thema is bewust uitgekozen omdat steeds 
meer disciplines op het gebied van voetzorg met elkaar 
samenwerken. In Nederland zien we al een aantal samen-
werkingsverbanden; Patiënten kunnen bijvoorbeeld in één 
gebouw terecht bij pedicure, podotherapeut, orthopedisch 
schoentechnicus en fysiotherapeut. Dat gebeurt al op grote 
schaal in Japan en Amerika. Tijdens zo’n beurs kan men van 
gedachten wisselen met collega’s uit allerlei landen. 

Wereldwijde verschillen
Tijdens het congres worden meerdere internationale onder-
zoeken gepresenteerd. De NVOS-Orthobanda zal o.a. de 
protocollering van ziektebeelden presenteren. Maar ook 
zullen er onderzoeken getoond worden naar de wereldwijde 
verschillen in zorgverzekering, behandeling en aanpak. Het 
congres zal een diversiteit aan producten, technieken, 
behandelmethoden e.d. laten zien die allen gerelateerd zijn 
aan het genoemde thema met als doel om de mensen met 
pijnlijke voetproblemen, die dikwijls beperkend zijn, te helpen 
om zo prettig mogelijk te leven, ondanks de problemen.

IVO 2009
13 en 14 november World Forum te Den Haag, Nederland
www.ivo2009.eu   info@ivo2009.eu 

 

Informatie
Studenten tarief: het bestuur heeft een studententarief 
vastgesteld. Zo bestond er al wel het studenten contributie 
tarief (helft van ‘normaal’ bedrag), maar voor de entreegel-
den was iets dergelijks nog niet “ als standaard”  vastgesteld. 
Op vertoon van de studentenpas zal de entreeprijs de helft 
zijn van die van een ISPO lid. Dit om de student een lagere 
instap te gunnen om de activiteiten van ISPO bij te wonen.

Domeinnaam: de domeinnaam i-s-p-o.nl gaat ISPO
Nederland achter zich laten. De nieuwe naam is reeds te 
gebruiken terwijl de ‘oude’ nog enige tijd ernaast in stand 
gehouden zal blijven. Het is de eenvoudige naam geworden; 

www.ispo.nl 
Deze zal makkelijker bezocht en onthouden worden. Ook 
ISPO International heeft haar domeinnaam veranderd; nu te 
vinden onder 

www.ispoint.org  of  www.ispoweb.org

Sponsoring: er zijn bedrijven die ISPO Nederland een warm 
hart toe dragen sinds jaar en dag. Dit doen ze door ispo 
geldelijke te ondersteunen, waarvoor “in ruil” naamsbe-
kendheid verkregen wordt door vermelding onder aan 
mailing, advertentieruimte in dit bulletin. Zo zijn er verschil-
lende mogelijkheden voor ondernemingen, die zeker wel 
een relatie hebben met de doelstelling van ispo uiteraard, 
om zich te profileren in het veld van orthese/prothese 
veldwerkers. Informatie is hierover te vinden op onze site 
onder ‘sponsors’.   

Activiteiten ISPO Nederland:
CADCAM cursus jongstleden 27 juni heeft een goed verloop 
gehad in Fontys Hogeschool te Eindhoven. Op het IVO 2009 
congres zal hier zeker nog verder over doorgesproken gaan  


