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Rob Verwaard, bestuurslid ISPO Nederland 

Geachte lezer, 

Het jaar 2015 is al voor het ISPO bestuur al druk 

begonnen, op 13 januari kwam het bestuur al bijeen 

om uitvoering te geven aan de plannen voor het 

komende jaar.   

Zo wordt er druk gewerkt aan diverse toekomstige 

symposia en cursussen voor professionals en student.  

In deze editie besteden we aandacht aan de komende 

Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s., het 

wereldcongres van ISPO in Lyon en de afstudeerprijs.  

Ik wens u namens het gehele bestuur veel leesplezier 

en hoop u snel te 

ontmoeten op een van 

de ISPO bijeenkomsten.. 

  

Vacature  

In 2015 zullen er een aantal bestuurswisselingen 

plaatsvinden.  

De invulling van het bestuurslid “fysiotherapie” is 

beschikbaar aangezien Ruxandra Melroi-Mirea voor 

de komende bestuursperiode niet herkiesbaar is.  

Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste 

kandidaat uit deze beroepsgroep.  

Bij het bestuur heeft zich reeds een kandidaat gemeld, 

andere kandidaten kunnen zich melden bij het 

bestuur door het sturen van een CV met motivatie 

vóór 20 maart a.s.  via: info@ispo.nl 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op dinsdag 24 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  

 

 

 

 

 
 

Vooruitblik Wereldcongres ISPO International  

22-25 juni 2015 

In juni van dit zal het ISPO wereldcongres plaats 

vinden in Lyon. Het thema van het congres is AIM of 

wel Assessment, Integration & Mobility. AIM 

staat voor het doel waar ISPO zich op richt om 

producten en diensten rond P&O te vernieuwen met 

als ultiem doel de kwaliteit van leven te 

verbeteren van P&O gebruikers. 

 

Assessment oftewel beoordeling is een sleutelbegrip 

in de wetenschap. Hierbij worden uitkomst-

parameters gedefinieerd om de significante bijdragen 

die we kunnen maken te onderscheiden van de 

gebreken die we nog moeten onderkennen in onze 

dagelijkse praktijk. Assessment is een van de 

grondbeginsel van de professionele klinische praktijk.   

 

Integration staat voor het integreren van meerdere 

disciplines bij de aanpak van zorgvraag van de patiënt. 

Hierbij wordt verder gekeken dan de zorgverleners die 

traditioneel al betrokken zijn bij het P&O zorgproces. 

 

Mobility. Een objectieve beoordeling van de mobili-

teitsmogelijkheden van de patiënt geeft ons de juiste 

input om P&O toepassingen te verstrekken die 

dagelijkse activiteiten vergemakkelijken en de 

kwaliteit van leven van de patiënt kunnen verbeteren.  

 

Ondersteuning en zelfredzaamheid van P&O 

gebruikers is ISPO's ultieme AIM, middels educatie, 

ontwikkeling en versterken van het wereldwijde P&O 

netwerk. In Lyon zal er hard worden gewerkt aan het 

verbreden en verdiepen van de kennis rondom de 

P&O zorg waardoor het AIM thema een stapje 

dichterbij de praktijk van alle dag wordt gebracht. 

 

Het AIM thema wordt gedragen door een uitgebreid 

multidisciplinair programma met vele symposia, 

educatieve cursussen en een vakbeurs. Recent onder-

zoek zal worden gepresenteerd in paper sessions en 

op posterpresentaties. Daarnaast worden er geduren-

de het congres diverse workshops georganiseerd door 

het bedrijfsleven met praktische hands-on informatie.  

 

 

 

Congressen en symposia 
 

 

Van het bestuur 
 

http://www.ispo.nl/


 

Het wetenschappelijke programma staat garant voor 

de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van groot 

belang voor alle P&O professionals. Daarnaast is er 

tijdens het wereldcongres veel aandacht voor de 

vernieuwingen van de P&O technologieën, waaronder 

3D of additieve printing technologie van individueel 

vervaardigde hulpmiddelen.  

 

 

 

U vindt 

uitgebreide 

informatie over 

het 15e ISPO 

Wereld Congres op de website www.ispo2015.org  

  

 
Cursus Amputatie en Prothesiologie 
 
In de vorige nieuwsbrief werd de cursus Amputatie en 

Prothesiologie aangekondigd rond mei 2015. Helaas is 

om organisatorische redenen besloten deze cursus uit 

te stellen. ISPO Nederland zal u via de nieuwsbrief en 

de website informeren over de definitieve planning 

van deze cursus. 

 
              Advertentie     

 

 

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 kennisuitwis-

seling op gebied van prothesen en orthesen  

(waaronder de orthopedische schoentechniek).  

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!   

 

 

 

 

24 maart 2015 

Algemene Leden Vergadering 

NH Amersfoort 

Meer informatie op het ledengedeelte 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. 
 

22-25 juni 2015 

ISPO wereldcongres  

Lyon, Frankrijk 

http://www.ispo2015.org 
 

2 oktober 2015 

ISPO jaarcongres  

‘Diagnose en behandeling Charcotvoet’ 

www.ispo.nl    

 

Zie voor meer events:  http://www.ispoint.org/events 
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