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Van het bestuur
Rob Verwaard, bestuurslid ISPO Nederland

Afscheid voorzitter Tjerk de Ruiter

Geachte lezer,
Met dit ISPO Bulletin brengen wij u weer op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. In
deze editie blikken we terug op het jaarcongres “Cape
Town aan de Vecht en de cursus Amputatie en
Prothesiologie OE "Bewegingsanalyse" van 26 - 27
oktober 2017. Ik wens u namens het gehele bestuur
fijne feestdagen en een gelukkig 2018!

Website ISPO – www.ispo.nl
Het bestuur van ISPO maakt u graag attent op de
website van ISPO-NL. De site is geschikt voor gebruik
op mobiele apparaten als tablets en smartphones en
het is mogelijk om u via de site te registreren voor
congressen en cursussen. U bent van harte welkom de
site van de vereniging te bezoeken op www.ISPO.nl

Tijdens de bestuursvergadering in september heeft
Tjerk de Ruiter zijn voorzitterschap overgedragen aan
Han Houdijk. Wij danken Tjerk voor zijn grote inzet en
betrokkenheid bij het ISPO-netwerk van de afgelopen
jaren en hopen hem nog veel te mogen zien en
spreken tijdens activiteiten van ISPO.

Congressen en symposia
ISPO Jaarcongres “Cape Town aan de Vecht” –
6 oktber 2017 – Houten

LinkedIn
Heeft u ons LinkedIn profiel al bekeken en zijn wij al
“ge-linked”? Wij nodigen u van harte uit om u bij ons
groeiende netwerk op LinkedIn aan te sluiten;
nl.linkedin.com/in/isponederland

Twitter
Op sociaal media is ISPO Nederland ook actief u kunt
ons volgen via @ispo_nl

Dit jaar werd het wereldcongres van ISPO
International gehouden in Kaapstad. Het thema was
“Assistive Technology for All”. Dit thema vraagt
aandacht om middels de inzet van hulpmiddelen bij te
dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen
heeft op volwaardige participatie in de maatschappij.
Voor diegene die niet in de gelegenheid waren om
naar Kaapstad af te reizen organiseerde ISPO NL de
Nederlandse sprekers van het wereldcongres in
Houten om (een deel van) hun Kaapse presentaties
met de leden van ISPO te delen tijdens het
jaarcongres.
Dat Nederland goed vertegenwoordig was op het
wereldcongres in Kaapstad bleek wel uit het volle
programma van het jaarcongres. Maar liefst 20
presentaties stonden op het programma handelend
over het gehele spectrum van assistive technology. En
dat was dan nog maar een selectie uit het ruime
Nederlandse aanbod dat in Kaapstad was gepasseerd.
Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief was het
een goed gevuld jaarcongres. Het is indrukwekkend
om te zien op welk niveau het onderzoek binnen het
vakgebied wordt uitgevoerd en gepresenteerd.

In de lunchpauze was er nog tijd voor een ingelaste
ALV, waar naast de benoeming van nieuw bestuurslid
Bert Kap, ook een contributieverhoging werd
besproken en werd aangenomen. We danken de
aanwezige leden voor hun kritische, constructieve
opmerkingen en uiteindelijk positieve oordeel.
Tevens werden tijdens het jaarcongres de ISPO
studenten prijzen uitgereikt. De prijs voor het beste
Bachelor afstudeerproject werd uitgereikt aan Roy
Hoeijmakers aan de Fontys Hogeschool, voor zijn
onderzoek getiteld: “Een valgiserende knieorthesen
verbetert de schokabsorptie in het kniegewricht”. De
prijs voor het beste Master onderzoeksproject ging
naar Suci Anastazia Nazier, van de master Human
Movement Sciences van de Vrij Universiteit, voor haar
onderzoek getiteld: “The Effect of Balance Support on
Energy Cost Net in Lower Limb Amputees”. Foto’s van
beide winnaars vindt u verder op in deze nieuwsbrief.

ISPO cursus “amputatie & prothesiologie” 26
oktober 2017
Op 26 en 27 oktober maart vond de ISPO-cursus
plaats, met als thema: gangbeeldanalyse. Prothese
teams van verschillende centra, meestal bestaande uit
instrumentmaker, fysiotherapeut en revalidatiearts,
namen deel. Op de eerste dag kwamen met name
theoretische aspecten van gangbeeldanalyse en
biomechanica aan bod. Deze kennis werd door een
groot deel van de cursisten ’s avonds tijdens een
gezamenlijk diner nog verwerkt, maar bij dit diner was
ook veel ruimte voor de protheseteams om nader met
elkaar kennis te maken. De tweede dag was
interactief: deelnemers kregen een interactieve demo
in het bewegingslab van de Hoogstraat en moesten
ieder zelf een casus presenteren. Beide onderdelen
leverde veel discussie en inzicht op. Discussie vond
ook plaats in het Lagerhuisdebat waarmee de cursus
werd afgerond. Daar werden stellingen m.b.t. zin en
onzin van (geïnstrumenteerde) gangbeeldanalyse
binnen het veld van de prothesiologie besproken. We
konden in het debat vaststellen dat de cursisten de
meerwaarde van gangbeeldanalyse in de praktijk van
de protheseverstrekking onderschreven, al is deze
expertise nog niet uit-ontwikkeld en geïmplementeerd
in de praktijk. Met nieuwe kennis en vaardigheden zijn
de teams naar huis gegaan, met goede voornemens
om de ontwikkeling en toepassing van de gangbeeld
analyse verder gestalte te geven in hun instelling.

Vanwege het succes van deze cursus en de inmiddels
aangelegde wachtlijst is besloten de cursus in het
voorjaar van 2018 nog éénmaal te herhalen.

ISPO Cursus arm-hand orthesiologie bij
Cerebrale Parese 2018
Doelstelling van deze cursus is om de plaats van de
orthesiologie in relatie tot de overige behandelmogelijkheden van arm- en handfunctie bij Cerebrale
Parese te bespreken.
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van evidence uit de
literatuur voor het gebruik van handorthese bij CP.
Naast de theorie is er de mogelijkheid dat de teams
verschillende types handorthesen aanmeten en
trimmen. In verband met de praktijkopdrachten is het
aantal deelnemers gelimiteerd op 50 personen. Meer
informatie over deze cursus vindt u op
https://www.ispo.nl/cursus-arm-hand-orthesiologiebij-cerebrale-parese-cp-23-maart-2018

ISPO NL Werkbezoek Suriname
Leden van ISPO NL hebben in het kader van twinning
activiteiten een bezoek gebracht aan collega’s in
Suriname. Met inbreng van ISPO NL is een basis gelegd
voor een Surinaamse afdeling van het wereldwijde
ISPO-netwerk.

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).

Contributie 2018
Begin januari ontvangt u als lid van onze vereniging de
contributiefactuur voor het jaar 2018. De kosten voor
het lidmaatschap bedragen € 135,00. Bij acceptgiro
bedragen de kosten € 137,50. Indien u voor 2018
alsnog automatische incasso wilt afgeven dan wordt
dit zeer op prijs gesteld.
U kunt het machtingsformulier hiervoor downloaden
op onze website en deze voor 31 december a.s.
insturen naar het secretariaat. Let op: leden die het
lidmaatschap willen opzeggen dienen dit eveneens
uiterlijk voor 31 december a.s. te doen en niet pas na
ontvangst van de contributiefactuur.

ISPO NL AFSTUDEERPRIJS 2018
Neem deel aan de ISPO afstudeerprijs 2018!
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

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 2018
ALV ISPO NL - Dinsdag 20 maart 2018
ISPO NL cursus Arm- en Hand-orthesiologie bij CP
(i.s.m. OIM en VRA) – vrijdag 23 maart 2018
ISPO NL cursus Prothesiologie “Gangbeeldanalyse” –
april / mei 2018
ISPO NL Jaarcongres – 5 oktober 2018

