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Livit staat al sinds 1926 voor betrouwbaarheid in samenwerking. 
Zo werkt u altijd samen met een vaste orthopedisch adviseur. 
En als deze een keer afwezig is, zorgt ons buddy systeem ervoor 
dat er altijd een vaste vervanger voor u klaar staat. Samen met 
u zorgen wij voor de best mogelijke oplossing voor uw patiënten.
 
Wilt u meer weten over hoe wij 
betrouwbaarheid invullen, bel ons 
dan of ga naar www.livit.nl

“Ik kan 
weer alles 
geven. Dat  
een kniebrace 
van Livit  
zo’n verschil 
maakt.”

NEDERLAND

ISPO Bulletin

Jaargang 5 
Editie 4
November 2011

Save the date!

Volgend jaar bestaat ISPO Nederland 40 jaar en zullen 

we met een spetterend jubileum congres uitpakken. 

Onder het motto:  Toekomst zonder beperkingen…Doe 

je mee?  kijken we vooruit naar wat ons vakgebied het 

komende decennium gaat doormaken. Een keur van 

(inter-)nationale sprekers zal het woord voeren, aan-

gevoerd door Wubbo Ockels. En op een jubileum mag 

een feest niet ontbreken: een echte ISPO party zal 

de dag afsluiten. Dus leg het vast: 5 oktober 2012 en 

houdt het bulletin en de website in de gaten!

ISPO/NVOS/Orthobanda Symposium

Het programma van het Orthopedische Techniek 

Symposium op 10 februari 2012 is bijna compleet. Het 

wordt een afwisselend programma met interessante 

sprekers, maar ook met praktische workshops en een 

boeiende vakbeurs. Het programma bestaat uit een 

plenair ochtenddeel en een praktische middag gevuld 

met workshops. Er is ook voldoende ruimte en tijd 

om te netwerken tijdens de pauzes. Gelijktijdig aan 

het symposium wordt een vakbeurs georganiseerd 

met exposanten uit Nederland en België. De nieuwste 

technieken, producten en diensten in de orthopedisch  

(schoen) techniek worden tentoongesteld. Meld 

u nu aan voor het Orthopedisch (schoen)techniek  

symposium 2012 op www.ispo.nl schoen of orthese 

bij verschillende loopproblemen en mis niets van het 

aantrekkelijke proactieve programma! 

Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
18 november 2011 Jubileumcongres Federatie PAS:
 PAS, de wereld aan je voeten 
 Apeldoorn, Hotel Cantharel 
 www.federatie-pas.nl 
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 loopvoorziening
 Utrecht Jaarbeurs 
 www.ispo.nl  
 www.nvos-orthobanda.nl 
14-16 februari 2012 20th National Conference-OPAI2012
 Shillong - Meghalaya, India 
 www.ispoint.org 
26-27 maart 2012 PACRIM Honolulu, Hawaii
 www.pacrim.hawaii.edu 
29-31  maart 2012 IVO Congress 2012 
 Sydney, Australia 
 www.ivo2012.org.au 
15-18 mei 2012 Orthopädie+REHA-Technik 2012  
 WorldCongress Leipzig
 www.leipziger-messe.de 
19-22 mei 2012  32nd annual NAON Congress 
 New Orleans, USA 
 www.ispoint.org 
21-23  mei 2012 Trent International Prosthetic  
 Symposium 
 Loughborough, UK 
 www.ispo.org.uk 
27 mei- 1 juni 2012 Spineweek 
 Amsterdam 
 congresses@medicongress.com 
5 oktober 2012 ISPO Jaarcongres:
 Lustrum congres
 www.ispo.nl  
4-7 februari 2013 14th ISPO World Congress 
 Hyderabad India 
 www.ispo2013.org 
2013 7th ISPRM World Congress 
 Beijing 
 www.isprm.org 
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Van het bestuur

Bestuurssamenstelling ISPO Nederland

Sinds september is het ISPO bestuur met twee nieuwe 

leden verreikt. Henk Engelen heeft het penningmees-

terschap overgenomen van Ruben Mulders. Henk 

is sinds 1992 werkzaam binnen Penders Voetzorg  

alwaar hij gestart is als orthopedisch schoentechnicus  

en vanaf 2003 de functie van Technisch Directeur/ 

Eigenaar bekleedt.

Ruxandra Merloi heeft de functie van Jos Deckers 

overgenomen en zal de fysiotherapie vertegenwoordigen. 

Zij is werkzaam als fysiotherapeut in de revalidatie bij 

Adelante  Zorggroep in Hoensbroek.

Wijziging inloggegevens ledenpagina’s website

Met ingang van 1 januari 2012 zullen, wederom, de  

inloggegevens voor de ledenpagina wijzigen. Dit heeft 

als reden dat de huidige beveiliging van het ledendeel 

onvoldoende is gebleken nadat ISPO International in 

2010 de lidnummers heeft gewijzigd naar een vier-

cijferig nummer. Daarom zullen het wachtwoord en de  

inlogcode veranderd worden naar twee verschillende 

nummers. U krijgt hierover een persoonlijke code per 

brief toegestuurd. 

Contributie lidmaatschap 2012

De contributie voor 2012 zal met het kleine bedrag van 

€ 5,- verhoogd worden en uitkomen op € 110,- voor 

het lidmaatschap. Het wordt aantrekkelijker om lid 

te worden en uw voordeel daarmee te doen. Immers, 

de korting die u ontvangt als lid is aanzienlijk en de  

contributie dus snel terugverdiend.

 

Algemene zaken

ISPO Nederland afstudeerprijs 2011

Tijdens het jaarcongres van ISPO Nederland, werden 

de afstudeerprijzen uitgereikt. Afstudeerprijzen, want 

dit jaar werd er zowel in de categorie Bachelor (HBO) 

als Master (Universiteit) gestreden. In de Bachelor ca-

tegorie is de prijs naar Reinier Kuppens van de Haagse 

Hogeschool (Bewegingstechnologie) gegaan, met 

ontwerp van een nieuwe Pols-Hand Orthese voor de 

spastische hand. Bij de masters is de prijs uitgereikt 

aan Mike van Diest, van de Rijksuniversiteit Groningen 

(biomedical engineering) voor zijn ontwerp van een 

nieuwe wijze van osseointegratie, nl. een bot fixata-

tiesysteem t.b.v. de bovenbeen prothese. Voor beide 

laureaten roemde de jury de originele aanpak, wel-

overwogen design stappen en grondige evaluatie. U 

kunt de verslagen van de winnaars en van de ander 

genomineerden downloaden van www.ispo.nl 

Wanneer u nevenstaande QR code scant 

met uw smartphone komt u direct op 

de webpagina met de afstudeerprijzen 

terecht. 

ISPO jaarcongres 2011

De enkelvoet orthese en de schoen

Dit jaar was het alweer de 4e keer dat we op de eerste 

vrijdag van oktober bij elkaar kwamen in de Jaarbeurs 

in Utrecht. Het onderwerp trok veel deelnemers 

(meer dan 230) en 12 standhouders. Het gevarieerde 

programma werd over het algemeen zeer gewaar-

deerd. Naast de achtergronden en systematiek van 

het nieuwe functionele voorschrijven van orthesen 

kwamen ook de toepassingen van klinische gangbeeld 

analyse bij patiënten met spieruitval aan bod. Gevolgd 

door twee presentaties met een uiteenzetting hoe een 

bepaald type EVO gekoppeld wordt aan het specifieke 

looppatroon bij spastische kinderen en een blik op 

de CAD/CAM tools die de orthopedisch instrument -

maker en schoenmaker straks zullen gebruiken. In het  

middagdeel werd verteld wat de biomechanische  

principes van de orthese zijn, en hoe je die moet toe-

passen bij de vervaardiging. Ook was er aandacht voor 

de wetenschap waarbij het onderzoek naar de optimale 

stijfheid van een EVO werd gepresenteerd. De organi-

satie was zeer vereerd dat Elaine Owen (UK) een uit-

gebreid verhaal en demonstratie gaf over de correcte 

uitlijning van  de EVO-Schoen combinatie. Dat werd  

gedemonstreerd met een on-stage gangbeeld analyse 

systeem, dat precies liet zien hoe schoenaanpassingen 

de krachtlijn beïnvloeden. Bij de borrel konden we  

terugblikken op een zeer geslaagde dag.


