Algemene zaken
In het kader van kennisverspreiding de onderstaande

9 februari 2011

samenvatting.
Richtlijnproject ‘Beenorthesen bij slappe verlammingen’
De

afdelingen

Revalidatiegeneeskunde

van

het

Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU
Universitair medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
hebben in 2008 het initiatief genomen tot het opstellen
van een richtlijn voor de verstrekking van beenorthesen
bij

patiënten

met

blijvende

ernstige

zwakte

of

verlammingen van de beenspieren. De richtlijn is
uitgewerkt

Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data

conform

de

procesbeschrijving

Hulp-

middelenzorg en gaat uit van de zogenaamde functiegerichte aanspraak op hulpmiddelen. Binnenkort gaat
de proefimplementatie van het project van start. Meer
informatie over de proefimplementatie en over de inhoud
van het project kunt u vinden in de nieuwsbrief van
januari jl. (zie hiervoor de ISPO website).
Voor meer informatie over het project kunt u ook contact
opnemen met mw. dr. Merel Brehm (coordinator en
uitvoerder van het project) via 020-5667596, of met prof.
Dr. Frans Nollet (inhoudelijk projectleider).

Lid worden of wijzigingen in uw gegevens
www.ispo.nl of Ledenadministratie:
penningmeester@ispo.nl
+31 (0)45 533 84 44

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
11-14 mei 2011

6th International Symposium on
Diabetic Foot
Noordwijkerhout
www.diabeticfoot.nl
juni 2011
Herhaling ISPO: Biomechanica cursus
Locatie/data worden nog bekend gemaakt
www.ispo.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
19 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
10 februari 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
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Orthopedische schoenen
geleverd in 3 weken!

International

ISPO

Society for
Prosthetics
and Orthotics
Nederland

Dankzij de introductie van een
3D-scanmethode wordt de
productietijd van OSA korter
en kunnen wij patiënten met
acute klachten sneller helpen.

ISPO Bulletin

De belangrijkste voordelen van
deze nieuwe methode zijn:

Wilt u meer informatie?
Kijk op WWW.LIVIT.NL

www.arion-group.com

Sportcompressie
made in Switzerland

PERFORMANCE

Compression sport stockings

Voor een betere prestatie
en sneller herstel
Sigvaris compressie sportkousen:
goede compressie die de
doorbloeding en de afvoer van
afvalstoffen stimuleert.
Voor iedere sporter die zijn of haar
prestatie wil verbeteren.

Jaargang 5
Editie 1
Feb. 2011
Verschijnt 4x per jaar.
Meer weten:
Secretariaat ISPO Nederland
info@ispo.nl
T +31 (0)38 42 56 48

Van het bestuur

cursus Biomechanica; voor velen een gebied dat toch als

diversiteit

lastig wordt ervaren. Hoe herken je nu situaties waarin

waarbinnen onze beroepen acteren- een dergelijk

aan

disciplines

binnen

de

zorgketen

Beste ISPO leden, 2011 heeft een start genomen. Een

kennis van de biomechanica je extra kan helpen bij het

congres te organiseren. Uiteraard in het jaarbeurs-

nieuw jaar, nieuwe plannen, nieuwe ideeën over de

vinden van een zo adequaat mogelijke oplossing als

gebouw te Utrecht met een afsluitende borrel, mogelijk

invulling voor het nog prille jaar. Bestuurswisselingen en

antwoord op een hulpvraag, vertaalt naar een zorgvraag

gemaakt door het NIVO.

statuten aanpassing zullen dit jaar in de ALV ter tafel

van een patiënt of cliënt.

komen.

Door middel van een aantal plenaire inleidingen rondom

Sponsoring door bedrijven

de onderste extremiteit zal nader worden ingegaan op

Er hebben ook dit jaar weer enkele bedrijven

Afwijkend van andere jaren zijn er dit jaar twee

specifieke voorbeelden uit de praktijk. In werkgroepen

aangeboden een financiële jaarondersteuning te gunnen

Algemene Leden Vergaderingen: Op 9 februari de mini

worden nadien enkele vraagstukken behandeld.

aan ISPO Nederland. Enkelen vindt u terug als

en op 9 maart de ‘normale’. Dit heeft puur met de

Het is nadrukkelijk de bedoeling om de biomechanische

adverteerder in dit Bulletin, enkelen staan met een link

statuten wijzigingen te maken. Deze zijn bijna 40 jaar

vraagstukken zowel vanuit de prothesiologie, de

op onze site of staan vermeld in de mailingen. Er zijn

geleden geschreven en hebben nu een update gekregen.

orthesiologie

als

ook

de

orthopedische

schoen-

door het jaar heen verschillende mogelijkheden om

technologie te benaderen.

naamsbekendheid te geven via ISPO “poorten”. Ik noem

Binnen het bestuur staan de functies penningmeester

Aan het einde van de cursus Biomechanica toegepast in

de namen in willekeurige volgorde: NIVO, Arion, Lomed,

(DB) en bestuurslid vacant. Er is een geschikte

de revalidatie is de cursist in staat om begrippen en

Livit, POM, IOM en PAS. Daarnaast zijn er ook incidentele

enthousiaste kandidaat voor de eerst genoemde, maar

definities op een juiste manier te interpreteren en toe te

sponsoren op de activiteitendagen. Deze gezamenlijk

mocht u zich willen aanbieden, dan kunt u dit kenbaar

passen, situaties in de revalidatieproblematiek te

maken het voor ISPO Nederland mogelijk haar

maken aan het bestuur. Daarnaast komt de stoel van het

analyseren, biomechanische principes toe te passen bij

activiteiten naar een hoger niveau te brengen.

bestuurslid “fysiotherapie” vrij die ook weer bezet mag

het

worden door een enthousiaste kandidaat uit deze

orthopedische voorzieningen (prothesen, orthesen en

ontwerpen,

vervaardigen

en

aanmeten

van

beroepsgroep. Zo wordt de diversiteit binnen het bestuur

schoentechnische voorzieningen) en specificaties op te

gewaarborgd.

stellen ten behoeve van het ontwerpen en ontwikkelen
van orthopedische voorzieningen.
Zie www.ispo.nl

Het bureau Gijtenbeek, u bekend van het jaarcongres als
het gaat om inschrijving hiervoor, zal ISPO Nederland
ook gaan ondersteunen bij de ledenadministratie. Dus

Jaarcongres 2011 Orthesiologie onderste extremiteit:

mocht u correspondentie van dit Bureau ontvangen, dan

Schoenen en EVO

bent u geïnformeerd over haar taak binnen ISPO.

De eerste vrijdag in oktober (7-10-2011), dé datum van

Lopende ISPO-zaken
Cursus Biomechanica toegepast in de revalidatie
Deze tweedaagse cursus heeft begin december 2010
plaatsgehad

en

is

goed

ontvangen

binnen

BUCHRNHORNEN |
H A N S S E N F O OTC A R E
O I M O RT H O P E D I E |
P E N D E R S VO E T Z O R G

onderwerp de ‘orthesen onderste extremiteit’. Er wordt
|
|

een

hoge

opkomst,

beroepsgroepen

raakt

omdat
en

het
er

onderwerp

waar je wilt

nog

genoeg

veel
te

bediscussiëren c.q. te leren valt. Waar is het platvorm

deelnemers. Naast dat de locatie bijzonder geschikt is
beoordeeld. Nog even in het kort de inhoud van de

Gaan en staan

dan niet altijd direct aan schoenen gedacht, maar dit is
zeker wel het geval bij dit congres 2011. We verwachten

de

bevonden, is ook de inhoudelijkheid ervan goed

WWW.OIM.NL

het JAARCONGRES ISPO Nederland, heeft nu als

WWW.FEDERATI E-PAS.N L

van ISPO nou beter geschikt voor dan -juist met de

Uw specialist in:
• Pro- en orthesen
• Orthopedische schoenen
• Therapeutisch elastische kousen

