Cursus Biomechanica toegepast in de revalidatie
Deze tweedaagse cursus heeft begin december 2010
plaatsgehad en is goed ontvangen binnen de deelnemers. Daar de cursus "overschreven” was, zal een
herhaling ervan plaats hebben op 13-14 januari 2012.
Uiteraard zullen de mensen die toen op de “reservelijst
zijn beland” als eerste gevraagd worden deel te nemen.
Daarna is de inschrijving open voor andere geïnteresseerden. Nog even in het kort de inhoud van de cursus
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. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de
biomechanische vraagstukken zowel vanuit de prothesiologie, de orthesiologie als ook de orthopedische
schoentechnologie te benaderen.

Algemene zaken
Splint: Effectiviteit van knie-enkel-voetorthesen
De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VU medisch
centrum in Amsterdam onderzoekt in samenwerking
met andere revalidatieafdelingen de effectiviteit van
gebruik van knie-enkel-voet orthesen gedurende de
nacht ter vermindering van spierverkorting van de m.
gastrocnemius bij kinderen met cerebrale parese (CP).
De onderzoekers zijn dringend op zoek naar kinderen
met CP die willen deelnemen aan dit onderzoek. U als
professional komt regelmatig in contact met deze
kinderen en hun ouders. U kunt ons helpen om deze
ouders en kinderen te attenderen op dit onderzoek.
Uitgebreidere informatie kunt u vinden via de link op de
ispo website (www.ispo.nl). Ook kunt u contact opnemen
met prof. dr. Jules Becher via 020-4440763 (secretariaat)
en/of José Maas (onderzoeker) via jc.maas@vumc.nl of
020-4443063 om meer te horen over het Splintonderzoek!

Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
6th International Symposium on
Diabetic Foot
Noordwijkerhout
www.diabeticfoot.nl
15 mei 2011
8th Annual Meeting of the SOSORT 2011
Barcelona
http://www.isprm2011.org
10-12 juni 2011
6th th ISPRM World Congress
Puerto Rico
http://www.isprm2011.org
25-27 aug. 2011
6th ISPO Central European Conferece
Nyiregyháza, Hungary
www.ispo.org
19-21 sept.2011
ISPO Africa Congress;
ISPO South Africa+South African O&P
Association Sun City, South Africa
www.ispoafrica.com
7 oktober 2011
ISPO Jaarcongres:
(1e vrijdag okt.)
Orthesiologie en Schoen
Utrecht Jaarbeurs
www.ispo.nl
12-16 okt. 2011
Bilateral Upper Limb Loss Triennial
Workshop
Denver, Colorado
www.usispo.org
3-4 november 2011 16th ISPO France Annulal Congress
Palais du Pharo, Marseille
www.ispo-france.com
19 november 2011 ISPO Orthesiologie van de
hand en onderarm
Gelre ziekenhuis Apeldoorn
www.ispo.nl
13-14 januari 2012 Herhaling
ISPO: Biomechanica cursus
“de Ruwenberg”te Sint Michelsgestel
www.ispo.nl
10 februari 2012
Symposium NVOS-OrthoBanda-ISPO:
discutabele (loop)voorziening
Utrecht Jaarbeurs
www.ispo.nl
www.nvos-orthobanda.nl
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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

Heel Pad

Dé natuurlijke oplossing
tegen hielkloven
• Bevordert het natuurlijke
herstelproces van de huid
• Snel resultaat
• Comfortabel
• Hypoallergeen
• Geen crèmes, lotions e.d. nodig

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

Jaargang 5
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Verschijnt 4x per jaar.
Meer weten:
Secretariaat ISPO Nederland
info@ispo.nl

Van het bestuur

daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. De site geeft

Het jaarcongres 2012 zal op een of andere manier in het

meer informatie over de randvoorwaarden/criteria en de

teken staan van het lustrum, veertig jaar ISPO

De samenstelling van het bestuur van onze vereniging

manier waarop u uw verzoek kunt indienen bij het

Nederland.

heeft enkele wijzigingen gekend in de afgelopen tijd. De

bestuur. Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van deze

heren K.Emmelot, J.Decker en R.Mulders hebben hun

voorziening. Het bestuur probeert langs deze weg hier

Jaarcongres 2011 Orthesiologie onderste extremiteit:

zetels vrijgemaakt voor T.de Ruiter en H.Engelen. De

meer bekendheid aan te geven.

Schoenen en EVO

derde persoon zal zeer binnenkort definitief bekend

Lopende ISPO-zaken

worden, daar op dit ogenblik de gesprekken met de

De eerste vrijdag in oktober (7-10-2011), dé datum van
het ISPO JAARCONGRES 2011 Nederland, heeft nu als
onderwerp de ‘orthesen onderste extremiteit’. Er wordt

kandidaten nog gaande zijn. We wensen de nieuwkomers
veel succes toe en hun bijdrage wordt zeer op prijs

'Linked-in'

dan niet altijd direct aan schoenen gedacht, maar dit is

gesteld.

In navolging van ISPO International heeft ISPO

zeker wel het geval bij dit congres 2011. We verwachten

Nederland sinds kort een Linked-in account. Linked-in is

een hoge opkomst, omdat het onderwerp veel beroeps-

Het bureau Gijtenbeek, dat vanaf 2011 de leden-

een digitaal sociaal netwerk en in tegenstelling tot Hyves

groepen raakt en er nog genoeg te bediscussiëren c.q. te

administratie verzorgt voor ISPO, heeft nagenoeg alle

en Facebook niet alleen sociaal maar voornamelijk

leren valt. Waar is het platvorm, als ISPO is, nou beter

aanmeldingen

een

professioneel gericht. Dit met als doel dat ISPO en haar

geschikt voor dan juist met de diversiteit aan disciplines

met

leden zichtbaarder worden en het toegankelijker wordt

binnen de zorgketen een dergelijk congres te organiseren.

ondersteuning van dit bureau. Zij verzorgt voor enkele

om onderling te communiceren en contacten te leggen.

Uiteraard in het jaarbeursgebouw te Utrecht met een

andere verenigingen allerlei gelijksoortige administratieve

Bijna dagelijks melden zich zowel leden als niet-leden

afsluitende borrel, mogelijk gemaakt door het NIVO.

zaken naar volle tevredenheid. Met dit verleggen van

aan om zich aan het ISPO netwerk toe te kunnen voegen.

activiteiten van bestuursleden naar een externe partij

Via onderstaande link kom je direct op de ISPO pagina

Cursus Orthesiologie van de hand en onderarm

denkt het bestuur meer kracht bij te kunnen zetten bij de

uit: http://nl.linkedin.com/in/isponederland

In het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn zal op 19 november

verwerkt.

professionaliseringsslag

Het
te

bestuur
kunnen

denkt
maken

2011 de hand en onderarm orthese uitvoerig vanuit

organisatie van haar basis activiteiten te weten het brede
Wellicht digitaal tot ziens op Linked-in!

platvorm, dat ISPO zeker is, meer gestalte te geven in de

verschillende invalshoeken besproken worden. De gipsverbandmeesters zullen niet ontbreken: een discipline

huidige wereld van P&O.

40 jaar ISPO Nederland

waar we regelmatig mee te maken hebben, maar niet

Het bestuur van ISPO Nederland wil niet nalaten u te

Volgend jaar bestaat onze vereniging ISPO Nederland 40

dikwijls het woord geven. Nu zal dit wel gebeuren. Volg

informeren over het bericht van de overkoepelende

jaar. We moeten dus terug naar 1972 en wel om precies

het site voor meer informatie over deze cursus.

Internationale ISPO organisatie dat het ISPO World

te zijn op 10 november van genoemd jaar is de notariële

Congress niet meer eens in de 3 jaar maar vanaf 2015

acte ondertekend. Tussentijds, op 17 juni 1982, zijn de

om de 2 jaar zal plaats hebben. International beoogt met

statuten nog eens aangepast n.a.v. een op 4 mei 1982

deze strategische move minder afhankelijkheid van

gehouden ‘buitengewone ledenvergadering’. Zo is te

congresinkomsten en meer zichtbaarheid op het
“wereldtoneel”.
Voor ondersteuning van P&O gerelateerde weten-

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

lezen in de statuten. Ook nu zijn de statuten hier en daar
|
|

aanwezige leden gekomen die zullen leiden tot kleine

jaarlijks een bedrag vrijgemaakt. Dit kan zijn een

statuten voor de 2e maal aangepast zijn. De vereniging

heeft

ISPO

bijdrage in drukwerk van een werkstuk, maar ook
financiële

ruimte

creëren

om

een

onderzoek

waar je wilt

de ALV. Verstandige opmerkingen zijn vanuit de
aanpassingen. Grote kans dat 40 jaar na de oprichting de

onderzoeken

Gaan en staan

wat herschreven en aan u aangeboden en behandeld op

Nederland

schappelijke

WWW.OIM.NL

WW W.FEDERATI E-PAS.N L

blijft óók hierin actief!

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

