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Van het bestuur

met een opening door dagvoorzitter drs. Tjerk de
Ruiter. Hij nodigde de aanwezigen vooral uit gebruik
te maken van het netwerk dat ISPO Nederland biedt
en keek vooruit op het Wereldcongres van ISPO
International in Lyon in 2015.

Rob Verwaard, bestuurslid ISPO Nederland

Geachte lezer,
Dit is de eerste keer voor mij dat ik voor u een ISPO
Bulletin mag verzorgen. In de voorgaande jaren heeft
Merel Brehm deze edities geschreven maar vanwege
het voltooien van haar statutaire bestuurstermijn mag
ik het nu van haar overnemen. Ik wil Merel vanaf deze
plek nogmaals danken voor het werk dat zij in de
afgelopen jaren voor ISPO Nederland heeft verricht.

Opening jaarcongres

Richtlijnen en wettelijke kaders
In deze editie kijken we terug op het ISPO Nederland
Jaarcongres dat afgelopen november is gehouden in
de Jaarbeurs in Utrecht. Daarnaast kijken we vooruit
op het komende jaar. In 2015 staan er weer
interessante en leerzame evenementen op de ISPO
jaaragenda. De ISPO afstudeerprijs is uitgereikt tijdens
het afgelopen jaarcongres en ook dit jaar is het
bestuur op zoek naar afstudeerprojecten die deze
eervolle vermelding verdienen. In dit bulletin leest u
alles over de deelname
aan de 2015 editie van
deze prijs. Ik wens u veel
leesplezier en voor u en
uw naasten, alle goeds
voor 2015!

Vacatures
Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures
binnen het ISPO bestuur.

Congressen en symposia

Terugblik jaarcongres ISPO Nederland 21
november 2014
Dit jaar stond het jaarcongres in het thema van
“Richtlijnen in de hulpmiddelenzorg”. Het drukke
verkeer rondom de Jaarbeurs gooide wel wat roet in
het eten voor veel bezoekers om op tijd te kunnen
arriveren. Maar het lukte de organisatie toch om het
programma zonder al te veel vertraging af te trappen

De wettelijke kaders en ontwikkelingen in de
hulpmiddelenzorg werden nog eens scherp neergezet
door ir. Theo Bougie van BRT-advies uit Echt. In zijn
presentatie gaf hij aan dat curatieve zorg en zorg voor
chronische problematiek ieder een eigen dynamiek
kennen en op het gebied van wet- en regelgeving los
van elkaar staan. Zo heeft de convention rights of
persons with disabilities meer een achtergrond
rondom mensenrechten dan patiëntenrechten. Er
wordt op veel plaatsen hard gewerkt aan nieuwe
kaders en definities om de hulpmiddelenzorg te
organiseren. Ook werd even ingezoomd op de actuele
Nederlandse situatie rondom de verstrekking van
hulpmiddelen. Daarbij werden GIP database cijfers
gepresenteerd en werden klachtregistraties van de
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
toegelicht. Opvallend was dat 85 procent van de
geregistreerde klachten niet leiden tot een geschil
waarbij de thematiek van de klachten verschuift van
effectiviteit naar doelmatigheid. Dit is volgens de heer
Bougie iets wat kan wringen met wet en de aanspraak.
Een belangrijke boodschap voor het veld om met deze
regels zuiver om te gaan in een tijd waarin de
beheersing van de kosten voor de zorg een belangrijke
plaats in neemt.
De tweede lezing werd verzorgt door Ingrid Ruys,
diabetespodotherapeut uit Eindhoven. In deze
presentatie werd het belang van richtlijnen in de
hulpmiddelenzorg onderstreept. Uit onderzoek blijkt
dat 30-40 procent niet de optimale zorg ontvangt,
tussen de 10-20 procent ontvangt te veel zorg. Er
bestaan tegengestelde adviezen bij multimorbiditeit.
Ook is er soms onduidelijkheid over
hoofdbehandelaarschap en dus gebrek aan regie.

Maar wat is dan gepaste zorg? Kwaliteit vraagt om
diverse zaken waaronder bevlogenheid van de teamleider. Belangrijk is dat je goed registreert wat je doet
en deze registraties evalueert om tot een hoger
kwaliteitsniveau te komen. Vastgestelde richtlijnen
werken vaak niet bij complexe gevallen waardoor er
dan een beroep gedaan moet worden op de
individuele kennis en kunde van de hoofdbehandelaar. Richtlijnen zijn dus geen vervanging van kennis
en kunde maar slechts richtinggevend in de klinische
praktijk.

Scriptie prijs
Han Houdijk, Bestuurslid ISPO Nederland reikte de
ISPO afstudeerprijs uit aan Liz Haverkate van de
Haagse Hogeschool. Zij deed onderzoek naar de
prestatie van ‘body-powered’ handprothesen rondom
grove motoriek. Han feliceerde Liz met deze prestatie
en nodigde studenten uit deel te nemen aan de ISPO
afstudeerprijs in 2015.

Uitreiking scriptieprijs
Lezing belang richtlijnen

Richtlijn beenprothesen

Richtlijn Beenorthesen

Prof. dr. Jan Geertzen, Hoogleraar revalidatiegeneeskunde van het UMCG presenteerde het proces om tot
een CBO richtlijn te komen rond amputatie en
prothesiologie van de onderste extremiteit. De
ontwikkeling vanher PPP protocol werd toegelicht
door Drs. Marieke Paping, revalidatiearts Rijndam
Revalidatie Rotterdam en Cock Vergeer van OIM
Orthopedie. Dr. Daphne Wezenberg, postdoc van de
faculteit Bewegingswetenschappen van Amsterdam
gaf een lezing over het belang van een goede conditie
voor de uitkomst na een beenamputatie.

Dr. Merel Brehm, senior onderzoeker van het AMC uit
Amsterdam presenteerde de richtlijn ‘Beenorthesen
bij neuromusculaire aandoeningen’ Aanleiding voor
deze richtlijn was de aanname dat de orthesiologie bij
deze aandoeningen beter zou kunnen op basis van
een systematische wijze van werken. Hierbij heeft de
procesbeschrijving hulpmiddelenzorg van CvZ als
leidraad gediend. Deze richtlijn is te downloaden van
de site van de VRA
(https://revalidatiegeneeskunde.nl/richtlijnen).

Het belang van gangbeeld analyses bij het
voorschrijven van beenorthesen werd door drs. Hilde
Ploeger, promovenda, AMC, Amsterdam onderschreven. Aan de hand van een casus werd middels
gangbeeld analyse een keuze gemaakt uit verschillende beenorthesen. De stijfheid van de orthese kon
worden aangepast door een veer-element te
verwisselen voor een element met meer of minder
stijfheid.
Het gebruik van de beenorthesenrichtlijn in de
klinische praktijk werd toegelicht door drs. Parwin
Yari, revalidatiearts AMC Amsterdam en Niels
Passchier, Instrumentmaker OIM-Noppe orthopedie.
Ook hier werd een casus stap voor stap besproken
volgens de procedure van de beenorthesenrichtlijn.

Lezing CBO richtlijn amputatie en prothesiologie onderste
extremiteit

Richtlijn orthopedisch schoeisel
Prof. dr. Nicolaas C Schaper, internist Maastricht UMC
gaf een kijkje in de keuken rondom de herziening van
de NIV richtlijn DM-voet en Ingrid Ruys,
diabetespodotherapeute Maxima MC Eindhoven
informeerde de aanwezigen over de zorgmodule
‘diabetische voet’.

De eindafsluiting werd spectaculair ingevuld door
door drs. Frank van de Goot, forensisch patholoog
anatoom van Symbiant uit Alkmaar. Hij liet de zaal
zien dat het vaak moeilijk is om, zonder vooroordelen,
je bij de feiten te houden in zijn lezing over tunnelvisie.
Het symposium werd traditioneel afgesloten met een
gezellige borrel waar iedereen nog even kon napraten
over de onderwerpen die deze dag voorbij zijn
gekomen. Kortom, het ISPO jaarcongres rondom
“Richtlijnen in de hulpmiddelenzorg” is erg geslaagd
en ontving een hoge waardering van de bezoekers.
Volgend jaar zal het jaarcongres in het teken van de
behandeling van de Charcotvoet staan. Hiervoor zijn
de eerste sprekers al benaderd en het belooft weer
een interessante en leerzame dag te worden. Dit
jaarcongres staat gepland op vrijdag 2 oktober 2015
dus hou deze datum vrij in uw agenda om er niets van
te hoeven missen.
advertentie

(waaronder de orthopedische schoen-techniek). De
procedure en aanvullende bepalingen vindt u op
www.ispo.nl onder de link ‘ISPO afstudeerprijs’. Doe
mee en geef u en uw onderzoek de aandacht die het
verdient!

Agenda

Voorjaar 2015
ISPO Symposium ‘Schoenen bij Kinderen’
Meer informatie is binnenkort te vinden via:
www.ispo.nl
Mei /juni 2015
Protheseologie cursus
Meer informatie is binnenkort te vinden via:
www.ispo.nl
19-23 juni 2015
7th international symposium on the diabetic foot
Den Haag, Nederland
19-23 juni 2015
9th ISPRM World Congress
Berlijn, Duitsland
http://www.isprm2015.org
NB. Abstracts voor dit congres kunnen tot 3 november 2014
worden ingediend.

Overig nieuws
Neem deel aan de ISPO afstudeerprijs 2015!
ISPO Nederland stelt jaarlijks twee prijzen ter
beschikking voor de beste Master- en Bachelor
afstudeerverslagen op het gebied van prothesiologie
en orthesiologie (waaronder schoentechniek). De
winnaars, die worden vastgesteld door het ISPO
bestuur, worden op het ISPO jaarcongres bekend
gemaakt. De prijs bestaat uit een oorkonde, een
cheque ter waarde van € 500,- en een korte
voordracht op het jaarcongres van ISPO Nederland.
Deelname is mogelijk voor alle studenten /
afgestudeerden aan Nederlandse Hogescholen en
Universiteiten die een afstudeerverslag hebben
gemaakt waarvan de beoordeling gedateerd is tussen
31 juli van het vorige jaar en 1 augustus van het
lopende jaar. Het onderwerp een dient duidelijke link
te hebben met een multidisciplinaire kennisuitwisseling op gebied van prothesen en orthesen

22-25 juni 2015
ISPO wereldcongres
Lyon, Frankrijk
http://www.ispo2015.org
NB. Abstracts voor dit congres kunnen tot 1 december 2014
worden ingediend.

2 oktober 2015
ISPO jaarcongres ‘Diagnose en behandeling
Charcotvoet’
www.ispo.nl
Zie voor meer events: http://www.ispoint.org/events

advertentie

