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Van het bestuur
Beste ISPO leden. Onder het motto van ‘een nieuw jaar
met nieuwe ideeën’ is dit de 1e digitale versie van ons
ISPO bulletin. In deze editie een inspirerende reflectie op
10 jaar ISPO bestuur van onze scheidend voorzitter.
Daarnaast een terugblik op het ISPO wereldcongres. Veel
leesplezier!

Vacatures
In 2013 zullen er een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden. De invulling van het bestuurslid “ergotherapie”
staat al enige tijd open (voorheen bekleed voor mw. E.
Bonhof) en daarvoor zijn wij nog steeds op zoek naar
een enthousiaste kandidaat uit deze beroepsgroep.
Mocht u zich willen aanbieden, dan kunt u dit kenbaar
maken aan het bestuur via: info@ipso.nl
Vanaf 1 april 2013 zal tevens de stoel van bestuurslid
Jaap Harlaar vrijkomen. Op deze vacature hebben
ondertussen een aantal kandidaten gereageerd.
Tijdens de ALV op 26 maart a.s. zal bekend worden wie,
als vervanger van Jaap Harlaar, zal plaatsnemen in het
bestuur van ISPO Nederland.

Overpeinzingen van een scheidend voorzitter
Door Jaap Harlaar, bestuursvoorzitter ISPO Nederland
Na 10 jaar deel te hebben
uitgemaakt van het ISPO
Nederland bestuur, zal ik 26
maart a.s. afscheid nemen.
Na eerst 2 perioden (6 jaar) als
gewoon bestuurslid, heb ik de afgelopen 4 jaar in het
bestuur van ISPO Nederland als voorzitter leiding
gegeven aan onze mooie vereniging. Mooie vereniging
ja; en dat is geen sentiment, maar een compliment.
Aan u, aan ons: omdat in ISPO voortdurend de inhoud
centraal wordt gesteld, zijn er geen krachten die ons in
de sfeer van de belangenbehartiging trekken. ISPO stelt
de multidisciplinaire benadering van de behandeling van
patiënt centraal "...verbeteren van de kwaliteit van leven
van mensen met beperkingen in de mobiliteit..." citeer ik
uit de doelstelling van ISPO Nederland. De twee jaar
geleden gewijzigde statuten zijn in feite een herijking
van waar wij als vereniging voor staan: voor de patiënt.

Het bijzondere van een multidisciplinaire benadering is
dan dat je als professional dus niet je eigen discipline als
uitgangpunt neemt, maar kan zeggen: dát kan mijn ISPO
collega beter. En dat kan je alleen als je elkaars kracht
kent en precies daar werkt ISPO Nederland aan, met
cursussen die deze benadering als uitgangspunt hebben,
in een sfeer van respect voor elkaar.
Er is aardig wat veranderd de afgelopen 10 jaar, naast de
statuten noem ik het professionaliseren van ons bedrijfsproces. Wat ik aantrof was een club enthousiastelingen
die zich ruimhartig inzetten voor alles wat gedaan moest
worden. Nu hebben we de continuïteit van onze club
geborgd door een professionele ondersteuning. Wat
eerst op papier en per post ging, gaat nu digitaal: een
prachtige website en nu ook de eerste digitale versie van
ons bulletin. Vijf jaar geleden is ook het eerste ISPO
jaarcongres gelanceerd, nu is dit evenement (op de
eerste vrijdag van oktober) al niet meer weg te denken
uit onze agenda's. Het weerspiegelt een langzame maar
zekere richting die we met elkaar op gaan.
De ambachtelijke intuïtieve aanpak van P&O maakt
plaats voor een rationele en formele benadering, die
moet gaan resulteren in betere overdracht van kennis,
kwaliteitsborging en aantoonbare effectiviteit voor de
mobiliteit van de patiënt. Met andere woorden: de
wetenschap wordt erin betrokken en dat proces zal de
komende jaren nog meer uitgebouwd moeten worden.
Daar is een belangrijke rol voor ISPO Nederland
weggelegd: met ons jaarcongres, de afstudeerprijs voor
jonge HBO bachelors en WO masters én het stimuleren
van wetenschappelijke projecten die de verbinding met
de praktijk hoog in haar vaandel heeft. Zelf zal ik daar als
hoogleraar in de klinische bewegings-analyse met
speciale aandacht voor orthesiologie mijn steentje aan
proberen bij te dragen. Daarin wordt ook het belang van
onze verbinding met ISPO International bijzonder
duidelijk, naast haar rol om onze kennis met de rest van
de wereld te delen.
Tot slot ligt er in de toekomst ook een uitdaging op het
vlak van protocollering. Mede door de ontwikkelingen in
het financieringsstelsel van de gezondheidszorg in ons
land, wordt dat steeds pregnanter. Er ligt weliswaar al
het nodige aan richtlijnen en protocollen, maar het
multidisciplinaire karakter van ons vak vereist ook een
multidisciplinair beheer. Daar ligt een rol voor ISPO
Nederland. Als laatste moeten we het belangrijkste niet
vergeten: dat we een vereniging blijven van mensen die
hun vak met enorm veel passie en plezier uitoefenen.

Het zeer geslaagde jubileumcongres van 40 jaar ISPO
Nederland in de Beurs van Berlage afgelopen oktober
(inclusief het feest!) is daar een prachtig voorbeeld van.
Ik kan dus alleen maar het motto van het
jubileumcongres van onze mooie vereniging
onderstrepen, om de toekomst tegemoet te treden:
"een leven zonder beperkingen, doe je mee?"

Congressen en symposia

Dit met als doel dat de cursist in staat is om
biomechanische begrippen en definities op een juiste
manier te interpreteren en toe te passen, situaties in de
revalidatie problematiek te analyseren en biomechanische principes toe te passen bij het ontwerpen,
vervaardigen en aanmeten van orthopedische voorzieningen (prothesen, orthesen en schoen technische
voorzieningen).

Dat het een succesvolle cursus is geweest, wordt door
de hoge evaluatie scores die de cursisten hebben
gegeven bevestigd. Bij voldoende aanmeldingen, zal de
cursus volgend jaar ook weer georganiseerd worden.
Meer informatie hierover, volgt in het najaar van 2013.

Terugblik praktijkcursus Biomechanica 2013

Terugblik Wereldcongres 2013

Door Ruxandra de Melroi, bestuurslid ISPO Nederland

Door Yvette Kerkum, PhD student, VU medisch centrum

Op 18 en 19 januari jl. is voor de 3e keer is de cursus
“Biomechanica van de onderste extremiteit toegepast in
de revalidatie" met succes afgerond. Twee volle dagen
hebben de cursisten weer interessante lezingen kunnen
volgen en de opgedane kennis door middel van een
aantal workshops in de praktijk kunnen toetsen. Een
aantal zeer bekwame specialisten op het gebied van
prothesiologie en orthesiologie, zowel vanuit het
wetenschappelijk veld als vanuit de revalidatie hebben
zich ingespannen om een moeilijk en vaak onderschat
domein, biomechanica, dichterbij de mensen op de
werkvloer te brengen. Theoretische principes zijn onder
de loep genomen, verschillende strategieën
geanalyseerd die patiënten toepassen en vanuit
biomechanica verklaard.
Via het herkennen van biomechanische vraagstukken en
het aandragen van mogelijke oplossingen door toepassing van kennis hebben revalidatieartsen, orthopedische instrumentmakers, schoenmakers en
fysiotherapeuten samen de problematiek rondom
onderste extremiteit met elkaar besproken en grondig
geanalyseerd.

Al ruim een jaar geleden zag ik de aankondiging van het
ISPO Wereldcongress op een prikbord in het VU medisch
centrum hangen. Het zou in Hyderabad (India) gehouden
worden; daar wilde ik bij zijn!
In augustus ontving ik het goede nieuws: mijn abstract,
over de mechanische eigenschapen van een Floor
Reaction Reaction Orthese, was geaccepteerd als
mondelinge presentatie. Nu had ik “alleen nog” geld
nodig om daadwerkelijk te kunnen gaan. ISPO Nederland
kende mij een beurs toe: het avontuur kon echt
beginnen. En als je daar toch heen gaat, dan maar
meteen wat langer, toch? Dus vertrok ik twee weken
voor de start van het congres naar Mumbai. De entree
was heftig: wat een drukte, mensen, auto’s en koeien.
Dit was écht India. Ik werd geconfronteerd met een
contrast van grote rijkdom en schreeuwende armoede.
Eén ding werd me daarbij absoluut duidelijk, de nood
voor (goede) prothesen en orthesen is daar hoog en wat
kan goede medische zorg een verschil maken! Na twee
weken reizen arriveerde ik in het congrescentrum van
Hyderabad.

Het contrast met wat ik tot dan toe van India had gezien
kon niet groter; de luxe van een warme douche, zacht
bed en airconditioning.
Het congres was ontzettend goed georganiseerd en had
een leuk en goed gevuld programma, wat opgedeeld
was in vier parallelle sessies, symposia en workshops.
De presentaties hadden interessante onderwerpen en
waren veelal van goede kwaliteit.
Het is goed om te zien dat een klein land als Nederland,
ten opzichte van de rest van de wereld, vooruitstrevend
is op het gebied van prothesiologie en orthesiologie.
Dat bleek alleen al
uit het feit dat de
Nederlandse
delegatie, met ruim
tachtig aanwezigen,
op de Indiase na de
grootste was.
Ik ben tijdens het
congres geïnspireerd
door de vakmensen, artsen en
medeonderzoekers
op het gebied van
orthesiologie.
Wat ik in drie weken van India en haar bevolking heb
mogen zien, heeft mij inzicht gegeven in het belang van
goede zorg en wat dit voor mensen kan betekenen.
Iets wat een extra dimensie aan een zeer geslaagd
congresbezoek heeft gegeven en nog meer motivatie
geeft om orthesiologie verder te ontwikkelen.

NB. Iedereen die het congres in India gemist heeft en
nog graag een aantal van de inspirerende presentaties
wil bijwonen, is van harte uitgenodigd op het
aanstaande ISPO jaarcongres op 4 oktober 2013, dat als
thema heeft ‘Hydrabad aan de Vecht’.

Agenda
26 maart 2013
ALV ISPO Nederland
Amersfoort
Meer informatie: www.ispo.nl
29 – 31 maart 2013
Rehacare & Orthopedic Canton
29 en 31 maart 2013
Guangzhou, China
Meer informatie: http://en.cantonrehacare.com
5 april 2013
PAO Heyendael "Elektrostimulatie van de
onderste en bovenste extremiteit bij centraal
neurologische aandoningen"
UMC St Radboud te Nijmegen
www.paoheyendael.nl/elektrostimulatie
11 april 2013
Universiteit Wageningen organiseert :
"Meer dan Handig"
Symposium over de impact van hulpmiddelen op
het leven van gebruikers.
Meer informatie: www.meerdanhandig.nl
12 mei 2013
ISPO Short Course on Orthotic Management of
Cerebral Palsy
Kabul, Afganistan.
Meer informatie: www.aapt.org.af
16 – 20 juni 2013
7th ISPRM World Congress
2013 Bejing, China
Meer informatie: www.isprm.org
22 juni 2013
Niches in de gehandicaptensport
Papendal
Meer informatie: www.ispo.nl
18 - 21 September 2013
AOPA 2013 O&P World Congress
Orlando, Florida
Meer informatie: www.aopanet.org
4 oktober 2013
ISPO jaarcongres Nederland ‘Hyderabad aan de
Vecht’ - Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: www.ispo.nl

