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Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data

25 juni 2010 Cosmetiek en acceptatie van kinderschoen;   
 ISPO symposium, Spoorwegmuseum Utrecht,
 www.ispo.nl

5-8 mei 2010 World Congress on Osteoporosis, Venetië,
 http://www.iofbonehealth.org/

10-15 mei 2010 13e ISPO Wereld Congres, Leipzig,
 www.ispo-2010-leipzig.de 

12- 15 mei 2010 Orthopädie+REHA-Technik 2010, Leipzig,
 www.ot-leipzig.de  

13-15 mei 2010 FIP World Congress of Podiatry, Amsterdam,
 http://fipworldcongress.org/

23-27 mei 2010 17th European Congress on Physical Medicine   
 & Rehabilitation
,
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

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

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

Het zal niet lang meer duren en een aanzienlijk 
aantal van onze ISPO leden zullen afreizen naar 
Leipzig, naar het 13e ISPO  World Congress. Het 
zal een samensmelting van worden van alle 
nationale leden wereldwijd onder één dak, 
waarbij natuurlijk ervaringen uitgewisseld gaan 
worden met name tijdens de vele voordrachten 
en boeiende workshops, maar ook informeel in 
de wandelgangen tijdens de pauze momenten. U 
zult het programma boekje ook ontvangen 
hebben en  anders kunt u de site van het 
congres  www.ispo-2010-leipzig.de  raadplegen 
om een en ander te bezien en uw favoriete 
onderwerp eruit halen om te bezoeken. Omdat 
Leipzig goed te bereizen is kiest het bestuur 
(ISPO Nederland) er voor de gebruikelijke 
“herhaling”, denk aan b.v. ‘Vancouver in 
Amsterdam’, dit maal over te slaan.
Dit 13e ISPO congres is deze keer gekoppeld aan 
het jaarlijkse Orthopädie + REHA-Technik, u 
allen ook niet onbekend. De vele bedrijven op 
het gebied van P&O zullen u wegwijs maken in 
bestaande producten, maar er is ook ruimte om 
verder vooruit te kijken. Innovaties en te 
verwachten technische hoogstandjes worden in 
het spotlicht gezet op dit grote evenement en 
bieden u voldoende interessante producten en 
inzichten. 
Daarnaast is Leipzig een prachtige stad om in de 
avonduren met nationale/internationale 
collega’s in de breedste zin van het woord van 
gedachte te wisselen, waarbij ik u attent maak 
op de afsluitingsborrel traditioneel aangeboden 
door ISPO Nederland.
See you in Leipzig.

Weetjes

Symposium : kinderschoen, vrijdag 25 juni.
In 2006 was de titel “Zin en Onzin van de 
kinderschoen”. Nu gaat het weer over de 
kinderschoen maar dan meer  cosmetiek en 
acceptatie. Het heeft een boeiend programma, 
waarvoor u spoedig de uitnodiging zult 
ontvangen, maar op de site kunt u het voorlopige 
programma bezien en is aanmelding al 
mogelijk. De locatie is evenzo interessant: het 
spoorwegmuseum in Utrecht. 

Het jaarcongres 2010, 1 oktober Jaarbeurs 
Utrecht, ‘Amputatie en prothesiologie van de 
bovenste extremiteit, met hoofdsponsor Otto 
Bock, is nagenoeg geheel gereed: een paar 
punten en komma’s en de uitnodiging zal 
richting uw brievenbus gaan. Inschrijven is 
reeds mogelijk via de website. 

Cursus Biomechanica. Deze staat gepland voor 
het najaar. De inhoud en exacte data volgen. 
Gedacht wordt aan een 2-daagse cursus. 

De onlangs gehouden ALV heeft enkele punten 
van aandacht naar voren gebracht die het 
bestuur komend jaar wil uitwerken. Zo wil zij 
bekijken of de website en dan specifiek de 
ledensite, meer ingezet kan worden om de leden 
onderling in contact te brengen. Verder wil zij 
projecten die een verbinding hebben met de 
missie van ISPO meer gaan ondersteunen met 
financiële middelen. Op de site is reeds een 
pagina hieraan gewijd, echter de bekendheid of 
animo lijkt te gering. Dit zal meer aandacht 
krijgen de komende jaren.

De bestuurwisseling heeft op de ALV ook een 
plekje gekregen. Aftredend Yvonne Heerkens zal 
opgevolgd worden door mevrouw M. Brehm. De 
opvolger voor Harmen van der Linde, uittredend 
uit het nationale bestuur en plaats nemend in de 
internationale board, zal binnenkort voorgesteld 
worden. Deze benoeming is nog lopende.

Lustrum: ISPO Nederland 40 jaar. Dit feestelijke 
feit heeft plaats in 2012. Plannen worden 
gesmeed om een boeiend programma klaar te 
hebben die u aangeboden worden op een mooie 
locatie. Dit heuglijke feit zal het jaarcongres van 
2012 eenmalig vervangen.

Tijdens de beleidsdagen van het bestuur is de 
“ipv-regeling” ofwel de lidmaatschapskaart 
uitlenen 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 de penningmeester en laat uw stem 
horen. penningmeester@ispo.nl    
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