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Van het bestuur
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. In
deze editie besteden we aandacht aan het Europees
congres dat van 6 tot en met 8 oktober zal
plaatsvinden op de ss Rotterdam. Kijken we terug op
de cursus prothesiologie en presenteren we u met
trots de nieuwe website van ISPO NL. Ik wens u
namens het gehele bestuur veel leesplezier en hoop u
snel te ontmoeten op een van de ISPO-bijeenkomsten.

Nieuwe website ISPO – www.ispo.nl
Het bestuur van ISPO heeft de website van ISPO een
grote update te geven. In juni werd de nieuwe site
geopend. De site is beter geschikt voor gebruik op
mobiele apparaten als tablets en smartphones en het
is nu mogelijk om via de site inschrijvingen te doen
voor evenementen. U bent van harte welkom op
www.ISPO.nl

de eerste keynote spreker Stefania Fatone van
Nortwestern University in Chicago USA. De rest van de
dag zijn er diverse free paper sessies te volgen op het
gebied van orthesiologie OE, prothesiologie BE en OE,
evaluatieonderzoek en is een symposium over
bewegingsproblematiek bij kinderen. De dag wordt
afgesloten met een uitreiking van de studentenprijs.
Vrijdag begint met een keynote lezing van Deirdre
Desmond van de Maynooth University uit Ierland.
Daarna kunt u weer kiezen uit verschillende free
paper sessions over onder andere handorthesen,
educatie en prothesiologie OE. De congresdag wordt
afgesloten met een ethisch filosofische keynote lezing
van Filippo Santoni De Sio van de universiteit van
Delft. Op vrijdagavond is kunt u deelnemen aan het
congresdiner op de ss Rotterdam.
Op zaterdag zijn er nog diverse activiteiten gepland
waaronder een ochtendrun met de Rotterdam
Running Ambassadors en workshops op de
Universiteit van Delft en bij Wittepoel Orthopedische
Schoentechniek te Rotterdam. Het programma is te
vinden op de website. U kunt zich nu inschrijven voor
dit congres op de website. Inschrijving gebeurt in
volgorde van aanmelden en datzelfde geldt voor de
reservering van de hotelkamers op de congreslocatie
(dus haast u).
U zult via deze site regelmatig de updates over het
congres kunnen lezen.

Congressen en symposia
ISPO Nederland organiseert in samenwerking met
ISPO Noorwegen, België en Zweden het Europees
ISPO congres op de ss Rotterdam. Het programma
staat in het teken van het gebruik van moderne
materialen en methoden en begint met een welkomst
receptie op woensdag avond. Op donderdag is de
expositieruimte open en start het congres met

Terugblik op ISPO Cursus Amputatie en
Prothesiologie OE ‘Bewegingsanalyse’ – 21 april 2016
–De Hoogstraat Utrecht
ISPO Nederland organiseerde 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 Expert-cursus. 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 bestond 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 werd 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 vond een discussie
plaats over de toekomst van de instrumentele
bewegingsanalyse bij amputatie en prothesiologie van
de onderste extremiteit.
ISPO nl kijkt terug op een geslaagde cursus en heeft de
volgende cursussen op dit gebied al in voorbereiding.
Meer informatie leest u via de vernieuwde site:
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
19 -20 september 2016 : Cochrane PRM Exploratory
Meeting te Brescia-Italië

6-8 oktober 2016 : ISPO Europees congres te
Rotterdam
9 december 2016: ISPO Studenten congres

