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Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
29 augustus -  13th World Congress on Pain
3 september 2010 Montreal
 www.iasp-pain.org

10 september 2010 De bot- en gewrichtsziekten
 decennium World Congres
 Lund, Zweden

1 oktober 2010 ISPO jaarcongres: Amputatie en   
 prothesiologie van de bovenste   
 extremiteit
 ISPO Nederland, Jaarbeurs Utrecht 
 www.ispo.nl   

6-8 oktober 2010 The Beste of Both World-
 Rehabilitation 2010-Mind & Body
 Melbourne
 www.dcconferences.com

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

14-16 oktober 2010 Jaarlijks congres van Physical en
 Revalidatiegeneeskunde
 Marseille, Frankrijk

27-29 oktober 2010 Congres "Mensen & Gezondheid"
 Sint Petersburg, Rusland

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

9-10 november 2010 Europese conferentie over Revalidatie
 Kopenhagen, Denemarken

2-3 december 2010 ISPO: Biomechanica cursus
 Locatie en uitnodiging volgen  
 www.ispo.nl

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

27 mei - 1 juni 2012 Spineweek, Amsterdam
 congresses@medicongress.com

2013 7th ISPRM World Congress, Beijing

Nadere informatie op de website: www.ispo.nl

Stationsweg 41 | Postbus 1123 | 3330 CC Zwijndrecht | 078 - 625 60 88   

Dé specialist op het gebied van 
Functionele ElektroStimulatie!

cursisten en docenten als zeer geschikt beoordeeld. De 

cursus stond ook ditmaal in het teken van interactie. De 

groep cursisten heeft hieraan op een goede wijze gehoor 

gegeven. Er ontstonden tijdens de presentaties van de 

diverse docenten levendige discussies. Gedurende de 

cursus was een halve dag gereserveerd voor eigen 

bijdragen vanuit de groep. Daar is ruimschoots gebruik 

van gemaakt en werd als waardevolle aanvulling op het 

programma gezien. 

De industrie (lees:leveranciers) heeft eveneens een 

waardevolle bijdragen geleverd waarbij er veel aandacht 

is uitgegaan naar elektronische knieën, en naar de 

nieuwste aanmeettechnieken. Dit werd door de cursisten 

zeer gewaardeerd. Voor deze bijdragen willen we de 

firma’s OTTO BOCK, OSSUR, OHIO WILLOW WOOD, LOTH 

FABENIM  en MEDI hartelijk dank zeggen.

Het  aandachtspunt zoals aangegeven in het eindverslag 

van 2008, waarbij de rol van de fysiotherapeuten een meer 

actieve zou worden, is gerealiseerd. De fysiotherapeuten 

hebben een belangrijkere rol gekregen tijdens de 

gangbeeldanalyse van de demonstratiepatiënten. Tevens 

zijn er praktijksessies toegevoegd om het fysio- 

therapeutische trainingsproces zoals dat in theorie 

gepresenteerd is, in de praktijk toe te passen

Dat de cursus in goede smaak valt bij de deelnemers 

moge blijken uit de beoordeling; maar liefst een 8,5! Zeer 

interessant en prima gehoor gegeven aan de actuele 

vraagstukken rondom dit onderwerp.

Dan tot slot: 

- Voor de geïnteresseerden zal de cursus in 2011 herhaald 

worden. U treft de folder en de inschrijvingskaart aan in 

deze mailing.

- De cursus is tevens door de VRA en de KNGF 

geaccrediteerd met respectievelijk 60 en 65 punten.

De organisatie ligt in handen van Rein van der Ploeg en 

Hennie Rijken. E-mail: prot2010@kpnmail.nl 



Van het bestuur

2010 is een jaar met veranderingen bij ISPO International. 

Zowel bestuur als administratielocatie is gewijzigd. De heer 

Jan Geertsen is voorzitter van de International Board 

geworden en de heer Harmen van der Linde heeft zitting 

genomen in de “Science Commitee”. U bent hierover 

natuurlijk al ruim over geïnformeerd via ons Bulletin, maar 

zeker via de kanalen van 13e WORLD ISPO Congres te 

Leipzig of anders wel via het internationale tijdschrift van 

ISPO. Dat de administratie van Denemarken naar Brussel 

is verhuisd is minder bekend maar is ook niet zo 

belangwekkend nieuws voor u als lid: u heeft daar 

immers weinig mee van doen.

ISPO Nederland  viert haar lustrum in 2012. Zij telt dan 40 

verenigingsjaren. Plannen worden gesmeed om een 

boeiend programma aan te bieden op een daarvoor 

passende locatie. Dit jubileum zal gezamenlijk met het 

Jaarcongres 2012 plaats hebben. Dus deze 1e vrijdag van 

oktober moet u vast aantekenen in uw agenda. Mogelijk 

dat het een 2-daags 'festijn' wordt, waarbij zeker gekeken 

gaat worden naar ‘P&O in de toekomst’. Om het jubileum 

in 2012 extra feestelijk te maken en respectvol naar de 

beleidmakers c.q. vormgevers door de jaren heen te willen 

zijn, is het huidige bestuur op zoek naar oud bestuurs- 

leden. Meldt u zich bij het secretariaat aan:

info@ispo.nl

Feestelijk feit: de heer T. Bougie, oud bestuurslid en op dit 

ogenblik nog steeds actief ISPO lid, heeft een Koninklijke 

onderscheiding mogen ontvangen: Ridder in de orde van 

Oranje Nassau. Theo heeft zich beroepsmatig zeer 

verdienstelijk gemaakt in de revalidatie techniek op 

landelijk niveau. Daarnaast heeft Theo zich op bestuurlijk 

vlak regionaal ingezet voor allerlei organisaties.

Lopende ISPO-zaken

Het symposium “kinderschoeisel, cosmetiek en 

acceptatie” heeft van u een goede beoordeling gekregen. 

De locatie, spoorwegmuseum te Utrecht, is bovendien als 

zeer prettig ervaren. In afwijking tot andere 

activiteitendagen is er voor gekozen om deze te houden op 

de vrijdag in plaats van de gebruikelijke zaterdag. Er heeft 

zich één deelnemer gemeld die de zaterdag verkiest boven 

de vrijdag en één die niet direct een voorkeur had, mits op 

tijd geïnformeerd. Mocht u een duidelijke wens hebben 

t.a.v. de genoemde dagen mail dan naar info@ispo.nl .

De mailing voor het jaarcongres 2010 ‘Amputatie en 

prothesiologie van de bovenste extremiteit’ heeft u 

ontvangen en de inschrijving is reeds geopend. Ga voor 

aanmelding en verdere informatie naar onze site.

De Biomechanica cursus is definitief een 2-daagse 

cursus geworden. Op 2 en 3 december 2010 zal deze 

gegeven worden door een vijftal zeer deskundige 

personen uit het werkveld van de P&O. Wetenschap en 

praktijk zullen hand in hand gaan en u zult veel kennis op 

doen tijdens deze 2 dagen. Verdere berichtgeving volgt. 

Het 40-jaar bestaan van de vereniging heeft er toe geleid, 

dat de statuten van “toen” tegen het licht gehouden zijn. 

Om zowel goede aansluiting te behouden met missie/visie 

van International als ook in de huidige maatschappelijke 

vorm gegeven werkveld van P&O, zijn er enkele passages 

herschreven. Dit is een grote klus en zal nog zeker enige 

tijd vragen voordat deze aan de leden, aan u,  in concept 

aangeboden zal worden.  

Tijdens de beleidsdagen van het bestuur is de 

“ipv-regeling” ofwel het uitlenen van de lid- 

maatschapskaart aan een ander persoon (lees: ‘niet lid’), 

ter discussie gekomen. Teruggrijpen naar de statuten 

leverde niets op: er wordt met geen woord gerept over 

deze regeling. Het bestuur wil  graag uw mening horen 

over deze regeling. Mailt u naar het secretariaat en laat 

uw stem horen. info@ispo.nl

Verslag ISPO-cursus
Protheseologie
Onderste Extremiteit 2010

De cursus Protheseologie Onderste Extremiteit 2010 

heeft de eerste 9 sessies gehad. De afsluitende 10e 

bijeenkomst volgt nog op 6 november 2010. Op deze dag 

wordt tevens het effect van de cursus op het handelen in 

de eigen werksituatie geëvalueerd, en vindt de 

certificaatuitreiking plaats.

Tijdens deze cursus waren er meer inschrijvingen dan 

plaatsingsmogelijkheden (34 inschrijvers.). Op basis van 

de ervaringen van vorige cursus, (toen zijn 30 cursisten 

toegelaten) is er gekozen om 25 cursisten daadwerkelijk 

toe te laten. Vanwege het hoge aantal overinschrijvingen 

is besloten om in 2011 deze cursus in dezelfde vorm 

nogmaals te herhalen. 

De cursus is, evenals in voorgaande jaren, in zijn geheel 

gehouden op de St. Maartenskliniek te Nijmegen, De 

praktijksessies zijn gehouden op locatie van de POM 

(Prothese/Orthesemakerij) op het terrein van 

voornoemde kliniek gelegen. Beide locaties zijn door 
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• Pro- en orthesen
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• Therapeutisch elastische kousen
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