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Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
2 - 3 december 2010 ISPO: Biomechanica cursus 
 Sint Michelsgestel
 www.ispo.nl 
9 februari 2011 ISPO mini ALV
 Amersfoort
 www.ispo.nl  
9 maart 2011 ISPO ALV
 Amersfoort
 www.ispo.nl  
22 -26 maart 2011 Scientific Testing of Orthotic Devices
 Aix-les-Bains (France)
 www.stod2011.univ-savoie.fr
maart 2011 Herhaling ISPO: Biomechanica cursus
 Locatie/data worden nog bekend gemaakt
 www.ispo.nl  
11-14 mei 2011 6th International Symposium on 
 Diabetic Foot
 Noordwijkerhout
 www.diabeticfoot.nl
12-16 juni 2011 6th th ISPRM World Congress 
 Puerto Rico
 www.isprm2011.org 
7 oktober 2011 ISPO Jaarcongres:Orthesiologie en Schoen
 Utrecht Jaarbeurs
 www.ispo.nl  
november 2011 ISPO P&O bovenste extremiteit
 Locatie wordt nog bekend gemaakt
 www.ispo.nl  
2-31 maart 2012 IVO Congress 2012
 Sydney, Australia
 www.ivo2012.org.au/eng_index.html
voorjaar 2012 1e ISPO-NVOS-Orthobanda Symposium
 Locatie/thema wordt nog bekend gemaakt
 www.ispo.nl  
 www.nvos-orthobanda.nl 
21-23 mei 2012 Trent International Prosthetic Symposium
 Loughborough, UK
 www.ispo.org.uk/events_meetings-V.html
27 mei- 1 juni 2012 Spineweek
 Amsterdam
 congresses@medicongress.com 
4-7 februari 2013 14th ISPO World Congress
 Hyderabad India
 www.ispo.org.uk/events_meetings-V.html
2013 7th ISPRM World Congress
 Bejing

Algemene ledenvergadering 2011
Op 9 februari 2011 is een ‘mini’ ALV  gepland en op 9 maart 
is de ‘normale’ ALV gepland. Een en ander heeft te maken 
met een statuten wijziging. U bent hierover reeds eerder 
geïnformeerd. De statuten zijn in een laatste afrondende 
fase terechtgekomen. Laat u informeren over de data en 
tijden via de site.

Sponsoring door bedrijven 
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” naamsbekendheid 
verkregen wordt door vermelding in de mailingen, 
advertentieruimte in dit bulletin. Zo zijn er verschillende 
mogelijkheden voor ondernemingen, die uiteraard wel een 
relatie hebben met de doelstelling van ISPO, om zich te 
profileren in het veld van orthese/prothese veldwerkers. 
Informatie is hierover te vinden op onze site onder ‘ 
sponsors’. Bedrijven die ISPO een warm hart toedragen 
kunnen voor ondersteuning contact zoeken met de 
penningmeester van ISPO. Wellicht kunt u zich profileren 
via ISPO activiteiten?

Lidmaatschap
Voor de leden die nog niet hun contributie 2010 betaald 
hebben, wil de penningmeester u vragen dit met spoed te 
doen: dit om onnodige administratieve werkdruk te re- 
duceren. Denkt u erover om voor 2011 het lidmaatschap te 
willen beëindigen – wat we natuurlijk zouden betreuren - 
zeg dan tijdig op; minimaal vóór december 2010. U weet 
dat het lidmaatschap een kalenderjaar geldig is en dat één 
maand voor het verstrijken van het jaar u moet opzeggen. 
Dit is statutair vastgelegd en om geen vervelende nasleep 
van een en ander te hebben attendeert het bestuur u hier op. 

Meerdaagse cursus Prothesiologie onderste extremiteit 
2011 gaat niet door !
De gedachte heeft geleefd om deze cursus in 2011 te 
herhalen, omdat er bij de aanmeldingen voor 2010 een 
grote toeloop was en een reserve lijst voor mogelijk 2011 
ontstond. Echter nu het zover is om vorm aan deze 
herhalingscursus te geven, is de actuele “reserve lijst” te 
veel geslonken en is besloten de cursus niet in 2011 
opnieuw aan te bieden. Wellicht het jaar erop.

EEN BEROERTE VERANDERT UW LEVEN.
WIJ HELPEN U WEER VOORUIT
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Van het bestuur

Het 3e ISPO Jaarcongres heeft op 1 oktober jongstleden 
plaatsgevonden in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaar met het 
thema ‘Revalidatie bij amputatie en prothesiologie van de 
bovenste extremiteit. 
Het congres is door ongeveer 100 deelnemers bezocht 
waarbij de revalidatieartsen, ergotherapeuten en instru- 
mentmakers het best vertegenwoordigd waren. De 
keynote-speakers  Oskar Aszmann (plastisch chirurg) en 
Kathy Stubblefield (ergotherapeut) hielden voordrachten 
over targeted muscle reinnervation waarbij de operatieve 
ingreep en de postoperatieve therapie belicht werden. 
Daarnaast bespraken diverse sprekers uit de, bij de 
revalidatie betrokken beroepsgroepen, de  invulling en 
mogelijke problemen tijdens het revalidatietraject.

Het 3e jaarcongres werd mede mogelijk gemaakt door 
hoofdsponsor Otto Bock, waarvoor dank. Otto Bock 
belichtte de Michelangohand die door een gebruiker 
on-stage werd geshowd. Bij de stands van de verschillende 
sponsoren konden de deelnemers de nieuwe ontwikkelingen 
op prothesiologie gebied aanschouwen. Na afloop kregen 
de deelnemers ISPO datastick met daarop de presentaties 
van die dag om deze met collega’s te kunnen delen.  

Inmiddels een vast onderdeel van het congres is de 
uitreiking van de ISPO afstudeerprijs aan de student met 
het best beoordeelde afstudeerwerkstuk. Dit initiatief is 
door ISPO Nederland gestart om aanstormende talenten en 
geïnteresseerden bekend te maken met de activiteiten van 
ISPO. Daarnaast heeft het als doel de resultaten van al het 
moois wat aan de hogescholen wordt onderzocht bekend te 
maken onder de ISPO leden. Vier scripties waren 
genomineerd door de commissie. Steven ten Dunnen werd 
met zijn project "The design of an adaptive finger 
mechanism for a hand prosthesis” bekroond met de eerste 
prijs en heeft met  een korte voordracht zijn project 
gepresenteerd aan het publiek. De scriptie is, net als alle 
overige inzendingen, te bekijken op de ISPO website.

Al met al was het congres in veel opzichten zeer geslaagd, 
hetgeen in de evaluatie werd bevestigd. Ook de (centrale) 

locatie en de catering heeft menigeen mogen bekoren. Het 
congres in z'n geheel werd door de deelnemers beoordeeld  
met een 4,2 (schaal 1-5) waarbij inhoudelijk een score van 
3,8 werd gegeven (1= te laag, 5= te hoog). Velen zullen 
tevreden terug kijken naar deze dag.

Op naar 2011, de eerste vrijdag in oktober, het 4e ISPO 
Jaarcongres. Het thema zal de orthesiologie van de 
onderste extremiteit zijn, waarbij gedacht moet worden aan 
de EVO als de schoen.   

Rectificatie
In de vorige editie zijn er onjuistheden en/of onvolledigheden 
genoteerd geweest. 
Harmen van der Linde is Member Executive Board van 
ISPO International geworden.
Harmen is tevens voorzitter van de Scientific Commitee en 
Task Officer Amputation Surgery.
Jules Becher is Task Officer Cerebral Palsy.
Jan Geertzen is President  Executive Board van ISPO 
International en Task Officer Neuropathic Foot.

Lopende ISPO-zaken

Cursus Biomechanica 
Het maximale aantal inschrijvingen voor deze cursus in 
december is reeds bereikt en een “reserve lijst” wordt nu 
opgesteld met hen die zich de komende tijd aanmelden. 
Het plan is opgevat om de cursus in maart te herhalen. 
Nog even in het kort de inhoud van de cursus 
‘Biomechanica toegepast in de revalidatie’.
Biomechanica; voor velen een gebied dat toch als lastig 
wordt ervaren. Hoe herken je nu situaties waarin kennis 
van de biomechanica je extra kan helpen bij het vinden van 
een zo adequaat mogelijke oplossing als antwoord op een 
hulpvraag, vertaalt naar een zorgvraag van een patiënt of 
cliënt.
Door middel van een aantal plenaire inleidingen rondom 
de onderste extremiteit zal nader worden ingegaan op 
specifieke voorbeelden uit de praktijk. In werkgroepen 
worden nadien enkele vraagstukken behandeld.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om de biomechanische 
vraagstukken zowel vanuit de prothesiologie, de orthe- 
siologie als ook de orthopedische schoentechnologie te 
benaderen. 
Aan het einde van de cursus Biomechanica toegepast in de 
revalidatie is de cursist in staat om begrippen en definities 
op een juiste manier te interpreteren en toe te passen, 
situaties in de revalidatieproblematiek te analyseren, 
biomechanische principes toe te passen bij het ontwerpen, 
vervaardigen en aanmeten van orthopedische voorzieningen 
(prothesen, orthesen en schoentechnische voorzieningen) 
en specificaties op te stellen ten behoeve van het ont- 
werpen en ontwikkelen van orthopedische voorzieningen.
Zoals gezegd is de eerste cursus volgeboekt maar bent u 
toch geïnteresseerd schrijft u dan toch in omdat bij 
voldoende animo de cursus herhaalt zal worden. Zie 
www.ispo.nl

Jaarcongres 2011 Orthesiologie en Schoenen
Op de eerste vrijdag in oktober van 2011 (7-10-2011) zal 
wederom het jaarcongres plaats hebben van ISPO 
Nederland. Locatie eveneens zoals afgelopen keren in de 
jaarbeurs gebouwen te Utrecht. U had dit waarschijnlijk al 
genoteerd in uw agenda. Dit maal zal de orthese voor de 
onderste extremiteit (let wel: de EVO én de schoen) in de 
brede zin van het woord van verschillende kanten belicht 
worden zoals u gewend bent van ISPO. Het onderwerp zal 
zeker velen aanspreken.    
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