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Van het bestuur 

Esther Meijers en Mariëlle Lukassen, 
bestuursleden ISPO Nederland 

Geachte lezer, 

In deze eerste nieuwsbrief van 2019 willen we u 
informeren over het aankomend jaarcongres en 
ALV op 10 april. 

Ook willen we uw aandacht voor de vacatures 
voor nieuwe bestuursleden.  

Veel leesplezier!  

 

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 

 
 
 

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  

 
 
 
 

 
 
 
Bestuurswissel 
 
Vacature nieuwe bestuursleden  
 
We moeten dit jaar helaas afscheid nemen van 
een drietal bestuursleden van ISPO-NL. Marielle 
Lukassen en Ingrid Ruys hebben er 2 termijnen 
op zitten en zijn niet meer herkiesbaar. Ook de 
bestuurstermijn van Esther Meijer is afgelopen en 
ze kan zich helaas niet meer beschikbaar stellen 
voor een volgende termijn.  We hebben daarom 3 
vacatures in het bestuur, bij voorkeur 
vertegenwoordigers uit de vakgebieden: 
Fysiotherapie, Ergotherapie en Podotherapie. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
de secretaris via info@ispo.nl. Informatie kan ook  
worden ingewonnen bij de voorzitter 
h.houdijk@vu.nl.  We hopen een aantal 
enthousiaste collega’s te vinden die het ISPO 
netwerk samen met het huidige bestuur vorm 
willen geven. We zullen op de ALV met grote 
dank afscheid nemen van de drie vertrekkende 
bestuursleden. 
 
Wie komt het ISPO- NL bestuur versterken? 
 
ISPO-NL Jaarcongres en ALV 2019 
 

Op woensdag 10 april a.s. staat het jaarlijkse 
ISPO-NL congres op de agenda. Dit jaar is het 
thema ‘innovatieve technologie in de zorg’ en 
wordt er gesproken over de (on)mogelijkheden 
van diverse innovaties zoals deze nu worden 
ontwikkeld of al toegepast in diverse plaatsen 
binnen de zorg. Naast de huidige innovaties 
kijken we tijdens de dag ook al vooruit naar wat 
we nog mogen verwachten in de toekomst en wat 
het effect zou kunnen zijn op de organisatie en 
uitvoering van de zorg. Als afsluiting staat de 
jaarlijkse ALV op de agenda, wees welkom! 

Programma jaarcongres: zie bijlage 1 
Inschrijven is mogelijk via www.ispo.nl 

 

 

 



 

 

Afstudeerprijs 

ISPO-NL  afstudeerprijs 

Om de kwaliteit en disseminatie van onderzoek 
door studenten op het gebied van prothesiologie 
en orthesiologie (waaronder schoentechniek) te 
promoten stelt ISPO Nederland jaarlijks twee 
prijzen ter beschikking voor de beste Master- en 
Bachelor afstudeerverslagen. Aanmelding voor de 
ISPO-nl afstudeerprijs 2019 kunnen worden 
ingezonden tot 22 februari. Meer informatie is te 
vinden op https://www.ispo.nl/ispo-nederland-
afstudeerprijs 

We roepen alle studenten en docenten op goede 
afstudeerwerken in te zenden! 

 

Agenda 2019 
 

• CP congres 29 maart 2019- deze cursus is 
reeds volgeboekt! U kunt zich aanmelden 
voor de wachtlijst. 

• ALV & jaarcongres 2019 –10 april  
• Basiscursus prothesiologie eind 2019 

(datum volgt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1: 

Programma	ISPO	jaarcongres	10-4-
2019	
Locatie: Zalencentrum NCD den Hommel, Utrecht 

 

Tijd Spreker Titel presentatie 
9:15 ontvangst, koffie en thee en de markt is open 
9:45- 
10:00 

Han Houdijk Welkom en inleiding 

10:00 
- 
10:25
* 

Lector Dr. Eveline 
Wouters 
Lector Health 
Innovations and 
Technology Fontys 
Hogescholen 

Technische 
innovaties in de 
zorg 

10:25 
- 
10:50 

Prof.dr. Corry van 
der Sluis 
revalidatiearts UMC 
Groningen 

Augmented reality 
als behandeling 
tegen fantoompijn 

10:50 
- 
11:15 

Dr. Erik Prinsen 
Senior onderzoeker 
revalidatietechnolog
ie, Roessingh 
Research and 
Development 

MyLeg: 
ontwikkeling van de 
EMG-aansturing van 
een nieuwe 
bovenbeenprothese 

11:15 
- 
11:35 

Presentaties student 
prijs 

 

11:35 
- 
12:00 

Pitches  

12:00- 13:15 lunch en interactieve markt 
13:15 
- 
13:40 

Prof.dr. Amir 
Zadpoor 
TU Delft, Afdeling 
Bio-Mechanical 
Engineering 
(BmechE) 

n.n.b. 

13:40 
- 
14:05 

Prof.dr.ir. Paul 
Breedveld 
TU Delft, Faculteit 
Mechanical, 
Maritime & 
Materials 
Engineering (3mE),  

Bio-Inspired surgical 
instruments 

14:05 
– 1 
14:30 

Sophie Blom, BSc 
OIM Orthopedie, 3D 
ontwerp 

Orthopedisch 
Technoloog, 
productmanager 
ortheses, OIM 
orthopedie à 3D 
printen in 
toepassing orthesen 
en prothesen 

14:30 - 15:15 pauze en interactieve markt 
15:15 
- 
15:40 

Thijs Lutjeboer, MSc 
PhD candidate, 
UMCG, Centrum 
voor Revalidatie 

Measuring use of 
orthopedic 
footwear using 
temperature 
sensors 

15:40 
- 
16:10 

Prof. Dr. Hans 
Rietman 
Revalidatiearts en 
hoogleraar 
revalidatiegeneesku
nde en technologie, 
Roessingh centrum 
voor Revalidatie, 
Utwente. Voorzitter 
VRA en IMDI 
Nederland 

Revalidatietechnolo
gie, zorg voor de 
toekomst 

16:10 
- 
17:00 

ALV  

17:00 borrel 
* 20 min spreken en 5 min mogelijkheid tot vragen 

 


