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Van het bestuur

Congressen en symposia

Rob Verwaard, bestuurslid ISPO Nederland

Geachte lezer,

1e ISPO Nederland Masterclass studenten 2015

Met dit ISPO Bulletin brengen wij u weer op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. In
deze editie besteden we aandacht aan de eerste ISPO
masterclass voor studenten, het NVOS-Orthobanda/
ISPO symposium in Utrecht, de cursus Amputatie en
Prothesiologie in april en het Europese congres in
oktober 2016. Ik wens u namens het gehele bestuur
veel leesplezier en hoop u snel te ontmoeten op een
van de ISPO bijeenkomsten.

Op woensdag 16 december jl. vond de eerste ISPO-NL
Masterclass plaats voor studenten van alle aan het
werkveld van ISPO gerelateerde opleidingen in
Nederland.

Vacatures
In 2016 zullen er een aantal bestuurswisselingen
plaatsvinden. De invulling van het bestuurslid
“revalidatiegeneeskunde” is beschikbaar aangezien
Anke Verlouw voor de komende bestuursperiode niet
herkiesbaar is. Het bestuur is op zoek naar een
enthousiaste kandidaat uit deze beroepsgroep.
Mocht u zich willen aanbieden, dan kunt u dit kenbaar
maken middels een CV met motivatie aan het bestuur
via: info@ispo.nl

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 22maart 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

Website ISPO
Het bestuur van ISPO heeft besloten een nieuwe
website van ISPO te laten ontwikkelen die binnenkort
online zal zijn. Zo wordt het voor u straks mogelijk om
via de site inschrijvingen te regelen voor de
evenementen die ISPO NL organiseert. Houd de
website van ISPO in de gaten! www.ISPO.nl

Deze dag had als doelstelling om studenten uit dit
multidisciplinaire veld kennis te laten maken met
elkaar, elkaars opleiding en elkaars vakkennis.
Veertig studenten namen deel aan deze dag,
waaronder aankomende orthopedisch technologen,
bewegingstechnologen, ergotherapeuten,
fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en
biomedisch ingenieurs.
De Masterclass vond plaats bij de opleiding orthopedische technologie van de Fontys Hogeschool in
Eindhoven. Op het programma stonden een aantal
mini-colleges verzorgd door prominente
vertegenwoordigers van de verschillende disciplines.
Na de lunch en een bezoek aan de stands van de
sponsoren werd een interactief deel ingeleid door een
mini-college over multidisciplinair werken.
Daarna gingen de studenten in gemengde groepen
uiteen om zich te buigen over verschillende casussen
uit de praktijk van orthesiologie en prothesiologie. Dit
was de uitgelezen kans, en voor velen voor het eerst,
om in een multidisciplinair verband over deze
problemen na te denken, ook eens buiten hun eigen
kader te kijken, en hun kennis en aanpak te bundelen
om de problemen te analyseren en op te lossen.
De Masterclass werd erg positief beoordeeld en vele
suggesties zijn ontvangen om volgend jaar een vervolg
aan dit initiatief te geven.
Het was een interessante dag waarin het multidisciplinaire karakter van ISPO-NL ook bij deze groep
professionals van de toekomst goed is overgekomen
en overgenomen.

ISPO & NVOS-Orthobanda Symposium 2016 –
Kwaliteit in de orthopedische hulpmiddelenzorg –
vrijdag 29 januari 2016 – Jaarbeurs Utrecht
ISPO Nederland organiseerde in samenwerking met
NVOS-Orthobanda op vrijdag 29 januari jl. in de
Jaarbeurs te Utrecht een symposium voor de leden en
andere belangstellenden over “Kwaliteit in de
orthopedische hulpmiddelenzorg”.

Op het symposium is door diverse sprekers meer
inzicht gegeven in het kwaliteitsbeleid van diverse
partijen.
Interessante sprekers uit het werkveld (o.a. ZonMw,
ZN, NIVO, NBOT, NVH, etc.) hebben hun visie gegeven
over het onderwerp Kwaliteit in de orthopedische
hulpmiddelenzorg. Het beleid, protocollen, product
innovaties, outputmeting, communicatie,
materiaalonderzoek en opleidingen zijn onderwerpen
die aan bod zijn gekomen.
Klaas Postema, revalidatiearts, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMCG was dagvoorzitter, en begeleidde
de diverse discussies tijdens het symposium.

Tijdens dit congres hebben diverse sprekers vanuit
verschillende perspectieven een beeld over kwaliteit
in de orthopedische hulpmiddelenzorg beschreven.
Het symposium is goed bezocht en goed gewaardeerd
door zowel de bezoekers als de standhouders.

Het ochtendprogramma was in blokken opgedeeld.
Het eerste blok was voor de uitvoerders van de
zorgverzekeringswet weggelegd. In dit blok hebben
vertegenwoordigers van ZonMw, het Zorginstituut
Nederland en Zorgverzekeraars Nederland een
interessante beleidspresentatie gegeven.
Blok twee was voor de Diabetesvereniging Nederland,
die vanuit het perspectief van patiënten, het
(gewenste) kwaliteitsbeleid presenteerde. In dit blok
is ook vanuit een ervaringsdeskundige binnen de
branche een visie gegeven op het begrip kwaliteit in
de zorg.
Het derde blok is ingevuld door sprekers die
inzoomden op de diverse kwaliteitsaspecten in de
orthopedische hulpmiddelenzorg zelf. Het proces,
opleidingen, industriële productie van orthopedische
hulpmiddelen en de contacten met de klant zijn
besproken.

Bijna 350 bezoekers hebben de interessante
inleidingen in de ochtend en de parallelsessies in de
middag bezocht. Ook de beurs met bijna twintig
exposanten is gedurende de hele dag goed bezocht.
Het organisatiecomité heeft de kwaliteit in de
orthopedische hulpmiddelenzorg met de diverse
stakeholders (overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, leden, etc.) besproken met als doel dat
de zorg bereikbaar, kwalitatief, effectief en betaalbaar
is en blijft.

In de middag zijn er in de vijf zalen parallelsessies
gegeven over Kwaliteitsverbeteringen in het proces,
het product en in de dagelijkse praktijk.
Het symposium is afgesloten door prof. dr. Bert Otten,
Hoogleraar Neuromechanica, UMCG die een zeer
interessante lezing heeft gegeven over het onderwerp
‘De wetenschap van topsport’.
Er was tijdens het symposium voldoende ruimte en
tijd om te netwerken, want naast een uitgebreid
inhoudelijk programma is er ook een netwerk- en
informatiebeurs georganiseerd waarbij de banden
tussen de bezoekers zijn aangehaald en nieuwe
contacten zijn aan gegaan.

De besturen van ISPO en NVOS-Orthobanda bedanken
de dagvoorzitter, sprekers, bezoekers, exposanten en
de organisatoren voor deze geslaagde dag.

De presentaties van het symposium staan op de
websites van NVOS-Orthobanda en ISPO Nederland.
Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de
diverse standhouders en met name door de
hoofdsponsor Choose your Shoes.
Studenten orthopedische (schoen) techniek hebben
dankzij een subsidie van OFOM/O&I fonds kosteloos
deel kunnen nemen aan het symposium
U kunt meer informatie lezen via www.ispo.nl
**********

ISPO Cursus Amputatie en Prothesiologie OE
‘Bewegingsanalyse’ – 21-22 april 2016 – De
Hoogstraat Utrecht
ISPO Nederland organiseert vanuit de cursusreeks
"Amputatie en Prothesiologie van de Onderste
Exrtremiteit" op donderdag en vrijdag 21-22 april a.s.
de 2-daagse expertise cursus "Bewegingsanalyse".
In de afgelopen jaren heeft met groot succes
meerdere malen de 10-daagse multidisciplinaire
cursus Amputatie en Prothesiologie van de Onderste
Extremiteit plaatsgevonden.
De cursus is aangepast aan huidige tijd waarbij een
cursusreeks is gemaakt bestaande uit een meerdaagse
beginnerscursus, een meerdaagse gevorderde cursus
en expertisecursussen. Jaarlijks wordt een cursus
gegeven uit deze cursusreeks in een cyclus van 3 jaar.
Het multidisciplinair samenwerken tussen
verschillende disciplines staat hierbij centraal.
Wetenschappelijke kennis op het gebied van
amputatie en prothesiologie wordt gecombineerd met
de praktische vaardigheden vanuit de dagelijks
praktijk.

Bij verschillende behandelteams vanuit het land bleek
een grote behoefte te bestaan naar een cursus
bewegingsanalyse bij beenprothesegebruikers. ISPO
Nederland heeft de kennis en kunde die in Nederland
aanwezig is gebundeld in de eerste expertise cursus
vanuit de cursusreeks Amputatie en Prothesiologie
van de Onderste Extremiteit met als thema:
"Bewegingsanalyse".
De cursus bestaat uit 2 dagen. Op de eerste dag wordt
gestart met het opfrissen van biomechanica van het
gaan en staan waarbij verschillende technische
mogelijkheden van een simpele videoregistratie tot
een uitgebreid bewegingslab aan de orde komen.
Per amputatieniveau wordt wetenschappelijke kennis
afgestemd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk.
Op de tweede dag wordt het geleerde in de praktijk
toegepast middels casussen, die elk behandelteam
voor aanvang van de cursus heeft voorbereid, en een
praktisch deel in het bewegingslab. Aan het einde van
de tweede dag vindt samen met u een discussie plaats
over de toekomst van de instrumentele
bewegingsanalyse bij amputatie en prothesiologie van
de onderste extremiteit. Meer informatie leest u via
www.ispo.nl
**********
ISPO European congress on prosthetics and Orthotics
6 - 8 oktober 2016 – ss Rotterdam te Rotterdam
ISPO Nederland organiseert in samenwerking met
andere Europese landen een West-Europees congres
op de SS Rotterdam. Topics voor dit congres zijn
education, evidence
based practices, Hi-Tech
Assistive Devices, ManMachine Interfaces,
Orthotics: Upper Limb,
Lower Limb, Spinal, P&O
in Developing Countries,
Prosthetics: Lower Limb,
Prosthetics: Upper Limb,
Rehab Care Chains,
Special Footwear,
podiatrics, Sports &
Physical Activity. De ‘Call for Papers’ staat momenteel
open tot 1 april 2016. Het belooft een speciaal
congres te worden op een speciale locatie! U vindt
meer informatie over dit congres op www.ispo.nl

Overig nieuws
Neem deel aan de ISPO afstudeerprijs 2016!
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
(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!

Agenda

22 maart 2016
ISPO Algemene Ledenvergadering
20:00 – 22:00 uur
NH Amersfoort te Amersfoort
Meer informatie: www.ispo.nl
21-22 april 2016
ISPO Cursus Amputatie en Prothesiologie OE
Bewegingsanalyse
De Hoogstraat te Utrecht
Meer informatie: www.ispo.nl
6-8 oktober 2016
ISPO West-Europees congres
SS Rotterdam te Rotterdam
Meer informatie: www.ispo.nl

