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Voorlichtingsbijeenkomst  HBO-duaal

De Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven 
heeft een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om 
u te informeren over deze Bachelor opleiding, waarbij 
studeren en werken samen lopen.

Maandag 1 februari, van 15.00-17.00 uur
in lokaal 0.116 van de genoemde hogeschool
gelegen aan de:

Ds. Th. Fliednerstraat 2
5631 BN Eindhoven

Aanmelding graag via: 
l.vanderwaal@fontys.nl

 
Inschrijving cursus/congres
Steeds meer deelnemers van onze cursus/congres 
maken, naast de eenmalige machtiging en contant 
betalen bij binnenkomst, gebruik van het betalen via 
internet: het internetbankieren. Dit is een makkelijke 
wijze van betalen en geeft u binnenkomst een vlotte 
doorgang. Het is belangrijk dat de naam van de 
deelnemer en het lidnummer (die van het lid en 
deelnemer of die van deelnemer en “in plaats 
van”-lidnummer) op het bankafschrift genoteerd is. Dit 
om een juiste registratie van deelnemers met naam en 
lidnummer te kunnen doorvoeren. 

HMSN december 2009
Deze cursus heeft een goede beoordeling gekregen van 
de deelnemers. Zowel de inhoud (met een gemiddelde 
score van 3,9 op schaal van 5) als de locatie (score 4,5: 
Maartenskliniek Nijmegen) als ook de docenten (4,2) 
zijn zeer goed ontvangen. Dank aan de organisatoren en 
de Maartenskliniek.  

Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data

1 februari 2010 Voorlichtingsbijeenkomst van de HBO-duaal   
 opleiding; Fontys Paramedische Hogeschool  
 Eindhoven, www.fontys.nl 

3 maart 2010 De meerwaarde van de microprocessor   
 gestuurde knie: Loth Fabenim
 Soest, www.lothfabenim.nl 

1-24 maart 2010 6th World Congress for Neurorehabilitation  
 Wenen, www.asnr.com

15 april 2010 4e Postolympisch Sportcongres; NVT-VGN  
 Arnhem, www.trauma.nl 

Juni 2010 Kindervoet en kinderschoen ISPO cursus  
 Hou mailing en de website in de gaten.
 www.ispo.nl 

5-8 mei 2010 World Congress on Osteoporosis
 Venetie, www.iofbonehealth.org

Mei 2010 ISPO Wereld Congres
 Leipzig, www.ot-forum.de/kongress 

13-15 mei 2010 FIP World Congress of Podiatry     
 Amsterdam, www.fipworldcongress.org 

Najaar 2010 Biomechanica ISPO cursus 
 Hou mailing en de website in de gaten
 www.ispo.nl

23 – 27 Mei 2010 17th European Congress on Physical
 Medicine & Rehabilitation
 Venetie

29 augustus -  13th World Congress on Pain Montreal
3 september www.iasp-pain.org

1-10-2010 ISPO jaar congres, ‘bovenste extremiteit’  
 Utrecht Jaarbeursgebouw 
 www.ispo.nl   

6-8 oktober 2010 The Best of Both World-Rehabilitation 2010
 Mind & Body Melbourne,
 www.dcconferences.com.au/rehab2010

13-16 oktober 2010 7th World Stroke Congress
 Seoul, www.kenes.com

31 oktober –  Wereldcongres Int. Fed. Scie. Surg. Hand
4november  2010 Seoul, www.ifssh2010.com 

12-16 juni 2011 6th th ISPRM World Congress 
 Puerto Rico, www.isprm2011.org 

27 mei- Spineweek Amsterdam
1 juni 2012 mailto:congresses@medicongress.com 
2013 7th ISPRM World Congress Bejing  

Nadere informatie op de website: www.ispo.nl
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Van het bestuur
Beste leden van ISPO Nederland,
Allereerst nog de beste wensen voor 2010 voor u allen. 
We kunnen terug zien op een mooi 2009; enkele zeer 
goed door u gewaardeerde cursussen - zo bleek uit de 
evaluatie rapportage - en een druk bezocht 
jaarcongres. Het jaarcongres begint nu echt een item 
te worden in Nederland. Al vroeg in de organisatie 
ervan zijn er partijen die zich via dit podium aanbieden 
hun informatie/aanwezigheid vorm te willen geven. 
Daarmee krijgt het congres een plek in het jaaragenda 
van een steeds groter wordende groep mensen. 
Ook dit jaar zal het congres op de 1e vrijdag in oktober 
in het Jaarbeursgebouw te Utrecht een boeiend thema 
aan u aanbieden. Ditmaal komt de bovenste extremiteit 
aanbod. U kunt zich meer informeren via de ispo-site 
uiteraard.
Otto Bock heeft zich aangediend als hoofdsponsor voor 
het jaarcongres 2010, waarvoor dank. Immers zonder 
ondersteuning vanuit de bedrijven als Otto Bock zou 
ISPO de activiteiten niet tot het gewenste niveau 
kunnen krijgen. 

Dank aan sponsoren
ISPO Nederland kent meerdere organisaties die ISPO 
een warm hart toe dragen door hun kennis te delen 
tijdens de thema dagen, maar ook door hun financiële 
bijdragen. U treft hun namen aan op verschillende 
locaties als hier in het Bulletin, de adverteerders, maar 
ook onderaan de mailing als de uitnodigingen, of de 
powerpointpresentatie  tijdens de pauze momenten 
tijdens het congres/cursus. Daarnaast heeft het NIVO 
sinds enige tijd de “afsluitende borrel” op haar naam 
staan: Na een dag informatie opdoen, discussiëren is 
het natuurlijk heerlijk even met elkaar nog wat na te 
praten onder het genot van een drankje en snackje. 
Uiteraard zijn daar ook de standhouders met hun 
informatieve stands, waar direct aan het thema van de 
dag gekoppelde producten en informatie in te winnen 
is. Zonder deze bijdragen van genoemde sponsoren 
zou ISPO niet zijn wat het nu is. Nogmaals dank aan 
alle sponsoren en speciaal de jaar-sponsoren  NIVO, 
OIM,  Lomed, Livit, PAS en Bioness.

Lopende zaken (ispo zaken)

Lidnummer ISPO Nederland
Zoals reeds eerder met u gecommuniceerd is, heeft 
ISPO Internationaal gekozen voor een verandering van 
het lidnummer. In 2009 kon u nog uw “oude” nummer 
gebruiken (8 cijferig te beginnen met 05520….), maar 
vanaf 2010 is er een 
NIEUW 4-cijferig ISPO LIDMATSCHAPSNUMMER. 
U heeft deze de afgelopen weken ontvangen, 
bijgesloten bij de contributie factuur. Gebruik dit 
nieuwe nummer vanaf heden. De oude nummers 
zullen nog bewaard worden voor 2010 om 
misverstanden op te lossen.

Inschrijfformulier cursus/symposium ISPO 
Nog regelmatig ontstaat er verwarring over de wijze 
waarop het inschrijfformulier moet worden ingevuld. 
Dit geldt met name voor de niet-leden die in plaats van 
een lid komen. Dit is uiteraard toegestaan met een 
maximum van één niet-lid per lidmaatschapspasje in 
het geval het lid zelf niet deelneemt aan de activiteit. 
Op het formulier dient u uw eigen gegevens in te vullen 
en in de kolom “geen-lid maar in plaats van ……”kunt u 
de naam van de pashouder invullen. De aanmelding 
dient op eigen naam te gebeuren in verband met het 
certificaat welke u na afloop van de cursus ontvangt, de 
kwitantie die op naam staat van de deelnemer en het 
eventueel aanvragen accreditatiepunten bij de 
beroepsvereniging. Drie belangrijke redenen om de 
juiste gegevens aan te reiken.

Prothesiologie 2011
Op het ISPO congres 2009 is u meegedeeld dat de 
meerdaagse cursus “prothesiologie”(onderste 
extremiteit)  voor 2010 reeds volgeboekt is en er niet 
direct een herhaling ervan in 2011 gepland is. Echter 
door de grote vraag om een herhaling wordt er nu toch 
gedacht aan een herhaling in 2011. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij: prot2010@kpn.nl
Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus voortgang 
vinden.

ALV 2010, 17 maart.
De Algemene Leden Vergadering 2010 zal evenals twee 
voorgaande jaren gehouden worden op een woensdag 
in maart. De datum is vastgesteld op woensdag 17 
maart van 20.00-21.00. De agenda zal u van te voren 
aangereikt worden. 
Allerlei zaken komen op deze bijeenkomst aanbod 
zoals bestuurswisseling, ledenbestand, financiële 
stand van zaken, etc. Juist deze vergadering is bedoeld 
voor u als lid om informatie op te doen, maar ook om 
uw visie over ISPO zaken kenbaar te maken.

Kindervoet en –schoen in juni 
In juni (datum en locatie volgen nog) zal de cursus 
“kindervoet” gehouden worden. Deze zal vooral gericht 
zijn op beschoeiing van de kindervoet. We zullen u tijdig 
informeren en daarnaast: raadpleeg de website van 
ISPO.

Biomechanica in het najaar
De reeds aangekondigde cursus ‘biomechanica’ zal in 
het najaar van 2010 gehouden worden. Veel aspecten 
van orthese/prothese voorzieningen en hun effecten op 
de mobiliteit zullen aan bod komen.


