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Rob Verwaard, bestuurslid ISPO Nederland 

 

Geachte lezer, 

Met dit ISPO Bulletin brengen wij u weer op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Het bestuur heeft tijdens haar beleidsweekend van 

afgelopen juni de nodige plannen gemaakt om voor u 

interessante en leerzame evenementen te 

organiseren.  Zo wordt er druk gewerkt aan diverse 

toekomstige symposia en cursussen voor 

professionals en student in de prothesiologie en 

orthesiologie.  

In deze editie besteden we aandacht aan het 

komende Jaarcongres op 2 oktober 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. 

 

Vacatures  

In 2015 zullen er een aantal bestuurswisselingen 

plaatsvinden.  De invulling van het bestuurslid 

“fysiotherapie” is ingevuld  voor de komende 

bestuursperiode door Esther Meijers. Ook is er een 

wisseling geweest op de functie van penningmeester. 

Henk Engelen heeft met ingang van  juni 2015 het 

stokje overgegeven aan bestuurslid Rob Verwaard.  

 

Website ISPO 

Tijdens het bestuursweekend is besloten de website 

van ISPO een grote update te geven. Zo wordt het 

voor u straks mogelijk om via de site inschrijvingen te 

regelen voor de evenementen die ISPO NL 

organiseert.  

                                                   advertentie                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wereldcongres ISPO International  - 22-25 juni 2015 

In juni heeft  het ISPO wereldcongres plaats gevonden  

in Lyon. Nederland was vertegenwoordigd met een 

grote afvaardiging. Het thema van het congres was 

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. 

 

Voor alle Nederlandse deelnemers heeft ISPO 

Nederland een geslaagde ISPO borrel georganiseerd 

om ook u ook in Frankrijk de gelegenheid te geven uw 

netwerk te versterken. 

 

U vindt uitgebreide informatie over het 15e ISPO 

Wereld Congres op de website www.ispo2015.org  

 

Het ISPO Wereldcongres Lyon is voor revalidatieartsen 

geaccrediteerd voor 21 uur.  

Om in aanmerking te komen voor accreditatie graag 

uw naam en BIG-nummer doorgeven aan het 

secretariaat via info@ispo.nl  

 

                                       ****** 

 

 

ISPO Nederland Jaarcongres 2015 – De behandeling 

van de Charcotvoet – vrijdag 2 oktober 2015 

  

ISPO Nederland organiseert op vrijdag 2 oktober a.s. 

in de Jaarbeurs te Utrecht het ISPO Jaarcongres voor 

de leden en andere belangstellenden met als thema: 

“De teambehandeling van de Charcotvoet”. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij VRA, KNGF en St. 

ADAP.  

 

 

Congressen en symposia 
 

 

Van het bestuur 
 

http://www.ispo2015.org/
mailto:info@ispo.nl


 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

09:15 Opening dagvoorzitter 
09:30  Intake en organisatie van zorg middels 

voetenteams. 
10:00 Diagnostische verschillen osteomyelitis en 

Charcotvoet 
11:00 Orthopedische chirurgie Charcotvoet 
11:30 TCC Charcotvoet 
12:00 Behandelprotocol vanuit revalidatiearts 
13:30 Evaluatie schoenvoorzieningen met in-shoe 

drukmeting 
14:00 Behandelprotocol vanuit diabetes podotherapeut 
14:30 Behandelplan vanuit orthopedisch 

schoentechnicus 
15:30 Loopspalken Charcotvoet 
16:00  Indicatiematrix diabetische voet 
16:30 Forum discussie  
17:00  Afsluiting 

 

Meer informatie en inschrijven via www.ispo.nl   

 

                     ***** 

 

ISPO & NVOS-Orthobanda Symposium 2016 – 

Kwaliteit in de orthopedische hulpmiddelenzorg – 

vrijdag 29 januari 2016  

ISPO Nederland organiseert in samenwerking met 

NVOS-Orthobanda op vrijdag 29 januari a.s. in de 

Jaarbeurs te Utrecht een symposium voor de leden en 

andere belangstellenden over “Kwaliteit in de 

orthopedische hulpmiddelenzorg”.  

Het voorlopige programma ziet er globaal als volgt uit: 

09:15 Opening dagvoorzitter 
09:30  Wetgevers en uitvoerders van de 

zorgverzekeringswet. 
 Kwaliteit loont 
 Het verbeteren van kwaliteit van de 

gezondheidszorg in Nederland 
 Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke 

zorg voor alle verzekerden 
11:00 Patiënten en zorgverleners 
 De patiënt centraal 
 Kwaliteit vanuit de zorgverlener 
13:00 Parallel sessies 
 Kwaliteit in proces en product 
 Onderzoek, richtlijnen, e-health en innovaties 
14:30 Parallel sessies  
  - Kwaliteit in dagelijkse praktijk 
 - Kwaliteitsmetingen 
 - Kwaliteitsregisters 
17:00  Forum discussie en afsluiting 

 

Voor meer informatie zie: www.ispo.nl   

                                 
                             advertentie 

 

 

 
 

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!   

 

 

 

 

2 oktober 2015 

ISPO jaarcongres  

‘Diagnose en behandeling Charcotvoet’ 

Meer informatie en inschrijven: www.ispo.nl    

 

29 januari 2016 

ISPO / NVOS-Orthobanda symposium  

‘Kwaliteit in de orthopedische hulpmiddelenzorg’ 

Binnenkort volgt verdere informatie op www.ispo.nl    

 

6 – 8 oktober 2016 

ISPO European Congress on Prosthetics and 

Orthotics 

Binnenkort volgt verdere informatie op www.ispo.nl    

 

 

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

 

Overig Nieuws 
 

 

Agenda 
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