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Meer informatie over de procedure t.a.v. het indienen
van voorstellen kunt u vinden op de ISPO website
www.ispo.nl (zie onder ‘Ondersteuning projecten’).

advertentie

In deze editie aandacht voor de aankomende congressen
die ISPO organiseert en een terugblik op het ISPO
jaarcongres ‘Hydrabad aan de Vecht’ dat afgelopen
november in de jaarbeurs van Utrecht heeft
plaatsgevonden.
Namens het bestuur wensen wij iedereen een gezond en
inspirerend 2014!

Vacatures
Op dit moment is er 1 openstaande vacature binnen het
ISPO bestuur. Per 11 maart a.s. zal de stoel van bestuurslid Rob Janssen vrijkomen. Voor deze vacature zijn wij op
zoek naar een enthousiaste kandidaat. De functie richt
zich in het bijzonder op het regelen van standhouders/
sponsoren voor de congressen; het onderhouden van
het contact met de locaties waar de congressen gehouden worden; en het begeleiden van de standhouders
tijdens de congressen. Mocht u zich willen aanbieden
voor de functie, dan kunt u dit kenbaar maken aan het
bestuur via: info@ispo.nl

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 11 maart a.s. vindt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering ISPO NL plaats. Als lid van ISPO NL
kunt u hierbij aanwezig zijn.
De ledenvergadering vangt aan om 20.00 (tot 21. 00 uur)
en vindt plaats in het hotel NH te Amersfoort.
Meer informatie kunt u binnenkort vinden op het
ledengedeelte van de website: www.ispo.nl

Ondersteuning van projecten
Elk jaar biedt ISPO Nederland de mogelijkheid om een
aantal activiteiten te steunen die liggen binnen haar
domein. Het gaat daarbij om een bijdrage van maximaal
€ 2.500,- per project, ter ondersteuning van bijvoorbeeld
scholingsactiviteiten in derde wereldlanden, studiereizen
of kleinschalig onderzoek. Voorstellen kunnen doorlopend worden ingediend, maar per jaar komen maar
een beperkt aantal verzoeken voor honorering in
aanmerking.

Congressen en symposia

‘Prothesiologie van de onderste extremiteit’
Dit jaar vindt voor de 2e keer de 10-daagse cursus
‘Prothesiologie van de onderste extremiteit’ plaats. De
nadruk van de cursus ligt op praktische vaardigheden,
die theoretisch worden onderbouwd. Interactie en het
teamgericht werken staan centraal. Mede hiervoor
wordt als afsluiting een extra dag georganiseerd om het
team functioneren in de eigen instelling te evalueren.
Ook worden meerdere wetenschappelijke onderzoeken
gepresenteerd, waarbij met name aandacht besteed
worden aan de klinische toepasbaarheid van de
bevindingen die hier uit naar voren zijn gekomen. De
cursus vindt plaats in de Sint Maartenskliniek te
Nijmegen en loopt van 16 januari tot 17 mei 2014.
Inschrijven voor dit symposium is niet meer mogelijk.

Symposium: ‘Innovatief materiaalgebruik in de
orthopedische (schoen) techniek’
Na het succes van het Orthopedisch (schoen) techniek
symposium in 2012, waarbij 350 bezoekers aanwezig
waren, organiseren NVOS-Orthobanda en ISPO
Nederland op 7 februari 2014 in de Jaarbeurs Utrecht
een symposium voor de leden en andere belangstellenden over het onderwerp Innovatief materiaalgebruik in de orthopedische (schoen) techniek.

Het symposium is bedoeld voor
professionals in de orthopedische
(schoen)techniek en compressiezorg, (revalidatie)artsen,
podotherapeuten, wetenschappers,
opleiders en studenten. Naast een
uitgebreid inhoudelijke programma
wordt ook een netwerk- en
informatiebeurs georganiseerd in
de mooie en innovatieve omgeving
van Media Plaza, Jaarbeurs te Utrecht.
Inschrijven voor dit symposium is nog mogelijk tot
1 februari a.s. via: www.ispo.nl

Een terugblik:
ISPO jaarcongres ‘Hydrabad aan de Vecht’
Op 29 november jl. is voor de 6e keer het ISPO jaarcongres georganiseerd. Na vorig jaar het jubileum
congres 40 jaar ISPO te hebben gevierd, omvatte het
programma van dit jaar een samenvatting van de
Nederlandse bijdragen van het ISPO wereldcongres 2013
in Hydrabad (Hydrabad aan de Vecht).
Na opening van het congres door de dagvoorzitter (Tjerk
de Ruiter) werd het programma afgetrapt met een
samenvatting van de workshops en symposia die op het
wereldcongres gegeven zijn. In de presentaties van deze
samenvattingen werd onder andere ingegaan op het
belang van scanning, druk en bewegingsanalyse in het
voorschrijfproces van orthopedisch schoeisel en beenorthesen.
Na de lunch volgde een blok over orthesiologie en
prothesiologie van de onderste extremiteiten en een
blok over orthesiologie en prothesiologie van de
bovenste extremiteiten met daarin een overzicht van de
nieuwste ontwikkelingen op beide gebieden.
Het wetenschappelijke programma werd afgewisseld
met 3 presentaties van noviteiten op het gebied van de
orthopedische en schoentechniek door Ortho Europe,
Ossur en Basko. Dit is een zeer goede opzet gebleken.
Het congres werd afgesloten met een borrel met
overheerlijke bitterballen.

ISPO afstudeerprijs 2013
Om de kwaliteit en disseminatie van onderzoek door
studenten op het gebied van prothesiologie en
orthesiologie (waaronder schoentechniek) te promoten
stelt ISPO Nederland, sinds 2008, jaarlijks twee prijzen
ter beschikking voor de beste Master- en Bachelor
afstudeerverslagen. De winnaars, vastgesteld door het
ISPO bestuur, worden traditioneel op het ISPO
jaarcongres bekend gemaakt.
De winnaar van de afstudeerprijs 2013 (Master
afstudeerverslag) is Bram Sterke van de van de Rijksuniversiteit Groningen (biomechanical engineering) met
zijn verslag ‘The PATCH Project’: een open-source wiki
gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van
prothesen voor kinderen in ontwikkelingslanden.
De jury roemde de originele aanpak, weloverwogen
methoden en het praktisch bruikbare eindproduct.

Ten aanzien van het Bachelor afstudeerverslag waren
geen inzendingen ingediend. Het ISPO bestuur nodigt
studenten en pas afgestudeerden aan Nederlandse
Hogescholen en Universiteiten, die een afstudeerverslag
hebben gemaakt waarvan het onderwerp een duidelijke
link heeft met ISPO dan ook uit om voor de ISPO
afstudeerprijs 2014 inzendingen in te dienen. Meer
informatie over de afstudeerprijs is de vinden op de ISPO
website.

advertentie

Agenda

16 januari t/m 17 mei 2014
10-daagse ISPO cursus ‘prothesiologie van de
onderste extremiteit’ - Sint Maartenskliniek,
Nijmegen
Meer informatie: www.ispo.nl / zie onder
symposia en cursussen

28-29 januari 2014
14e Symposium Diabetische Voet
Almelo
Meer informatie: www.diabetische-voeten.nl

7 februari 2014
Symposium ISPONL - NVOS
Orthobanda
Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: www.ispo.nl
/ zie onder symposia en
cursussen

11 maart 2014
Algemene Ledenvergadering ISPO NL
20.00 – 21. 00 uur
Locatie: NH Amersfoort
Meer informatie op het ledengedeelte van de
website: www.ispo.nl

5 april 2014
Symposium ‘Schoenen bij Kinderen’
Meer informatie is binnenkort te vinden via:
www.ispo.nl

