Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
13-14 nov. ‘09

Lid worden of

26 nov. ’09

Rolstoelen en orthesen, Amsterdam
www.paogheyendael.nl

10 dec. ‘09

Osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering, Amersfoort
https://www.pe- online.org/
public/opleidingdetail.aspx?courseID=
42776&datum=10-12-2009&pid=67#

19 dec. ‘09

HMSN ISPO cursus, Nijmegen,
Maartenskliniek, www.ispo.nl

21-24 mrt ‘10

6th World Congress for Neurorehabilitation,
Wenen, www.asnr.com/redir.aspx?C=15f2de
8045304f9cae5429250133d117&URL
=http%3a%2f%2fwww.wcnr2010.org

Voorjaar ‘10

Kindervoet en kinderschoen, ISPO cursus
www.ispo.nl

Voorjaar ’10

Biomechanica ISPO cursus, www.ispo.nl

5-8 mei ‘10

World Congress on Osteoporosis, Venetië
www.iofbonehealth.org

mei ’10

ISPO Wereld Congres, Leipzig
www.ot-forum.de/kongress/or2010/ispo
_weltkongress_2010/index_ger.html

13-15 mei ‘10

FIP World Congress of Podiatry, Amsterdam,
http://fipworldcongress.org/

23-27 mei ’10

17th European Congress on Physical
Medicine & Rehabilitation, Venetië

29 aug.3 sept ‘10

13th World Congress on Pain, Montreal
http://www.iasp pain.org/AM/Template.
cfm?Section=2010_World_Congress
_on_Pain&Template=/CM/HTMLDisplay.
cfm&ContentID=3908

1 okt. ’10

ISPO Jaar Congres, ‘bovenste extremiteit’,
Utrecht Jaarbeursgebouw, www.ispo.nl

6-8 okt. ‘10

The Best of Both World-Rehabilitation 2010 Mind & Body, Melbourne
www.dcconferences.com.au/rehab2010

wijzigingen in uw gegevens
www.ispo.nl of Ledenadministratie:
penningmeester@ispo.nl
+31 (0)45 533 84 44

IVO congres 2009 Orthopedisch Schoeisel,
Den Haag, www.ivo2009.eu

Nader informatie op de website: www.ispo.nl
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Van het ISPO bestuur

Informatie

ISPO Jaarcongres 2009

Cursus HMSN: de cursus HMSN zal op 19 december in
Maartenskliniek te Nijmegen plaats hebben. De uitnodigingen zulle weldra verstuurd worden. Voor informatie kunt u
nu al terecht op onze website.
Algemene Leden Vergadering 2010 zal plaats hebben op 17
maart in de avond. Nadere informatie zal u nog bereiken
De contributie voor 2010 zal € 105,- bedragen. Voor studenten (in bezit van studenten kaart) is een gereduceerd tarief
van € 52,50-. Vorig jaar is ook een prijsverhoging aan de orde
geweest. ISPO International heeft in dat jaar een prijsdifferentiatie doorgevoerd om arme landen makkelijker toegang
tot het ISPO platvorm te gunnen. Daar Nederland tot de
rijkere landen ter wereld behoort, is voor Nederland een
hogere afdracht aan International ingesteld. Dit verklaart de
verhoging van 2008. De contributie verhoging voor 2010 is
een indexering over 5 achtereenvolgende jaren.
Indien de betaling van de contributie leidt tot een 2e herinneringsfactuur, dan zal deze verhoogd worden met € 10,administratiekosten. Graag kordaat reageren op de factuur
door snel t betalen. Dit voorkomt extra werk en irritatie.
Adreswijzing: Geef uw adreswijziging door aan de ledenadministratie (penningmeester@ispo.nl )
De cursus CADCAM van 27 juni 2009 heeft van u een score
van 3,5 (schaal 1-5) gekregen. Dit is een mooi eindcijfer. De
informatie op die dag was voor schoentechnici minder
bruikbaar, zo was te lezen in de “opmerking genoteerd”. We
zullen dit als aandachtpunt meenemen bij een eventuele
herhaling van deze cursus.
Sponsoring: ISPO Nederland bedankt de sponsoren van het
Jaarcongres 2009. Zonder hen is zou dit evenement niet
mogelijk zijn geweest: Hoofdsponsor Ossür / Bioness /Basko
Otto Bock / Medi Belgium / Ortho Medico
Bedrijven die ISPO een warm hart toedragen kunnen voor
ondersteuning contact zoeken met de penningmeester van
ISPO. Wellicht kunt u zich profileren via ISPO activiteiten?

Twee oktober jongstleden vond het tweede jaarcongres van
ISPO Nederland plaats in de jaarbeurs te Utrecht. Er waren
dit jaar zo’n 200 inschrijvingen die van een boeiend
programma konden genieten. Het thema dit jaar was: “amputatiechirurgie en de direct postoperatieve behandeling”,
inhoudelijk samengesteld door dr. C. Emmelot. De keynote
speaker was een zeer ervaren amputatiechirurg, Douglas
Smith uit Seatle, die meerdere boeiende presentaties heeft
gegeven. Hierbij plaatste hij kritische kanttekeningen bij het
’ketenproces’ van beslissing tot amputatie en de uiteindelijke
voorziening. Meerdere disciplines zijn in deze keten actief en
het is ó zo belangrijk dat zij elkaar verstaan. Juist het platform
ISPO en haar activiteiten kunnen een rol spelen in het bij
elkaar krijgen van deze verschillende groepen om zo begrip
voor ieders ‘verhaal’ te creëren. Naast de keynote lezingen,
zijn fysiotherapeuten, ‘gipsverbandmasters’, revalidatieartsen en orthopedisch technici, van de verschillende vakgroepen zijn aan het woord gekomen. Steeds werd een achtergrond overzichtsverhaal, of resultaat van een onderzoek
afgewisseld met een praktijkverhaal gekoppeld met een
live-on-stage demonstratie. Deze werd op professionele wijze
gefilmd en geprojecteerd, zodat dit goed te volgen was voor de
gehele zaal. Als ISPO Nederland gaat onze bijzonder dank uit
naar de patiënten die deelnamen aan de live-on-stage
demonstraties. Voor we aan de heerlijke lunch begonnen,
werd de jaarlijkse ISPO afstudeerprijs uitgereikt. De
werkstukken zullen weldra op site te bekijken zijn. Na de
lunch en tijdens de koffie/thee werden de standjes van onze
sponsoren bezocht. Dankzij de sponsoren en met name de
hoofdsponsor Ossür heeft deze dag kunnen plaatsvinden: we
danken dan ook Ossür, Basko, Bioness, Otto Bock, Medi
belgium, Ortho Medico en Ohio Willow Wood voor hun bijdrage
in deze. De borrel aan het eind van de dag werd aangeboden
door de overkoepelende organisatie NIVO. De organisatoren
van deze dag zijn voornemens de presentaties om te zetten
naar een handboek. Later meer hierover op www.ISPO.nl.
Na twee jaar is iets een traditie, dus volgend jaar, 1 oktober
2010, is het, 3e jaarcongres van ISPO Nederland. Zelfde
locatie, het thema is dan: “orthesiologie en prothesiologie van
de bovenste extremiteit”. We hopen u dan wederom een
boeiend programma te kunnen aanbieden en een leerzame
en gezellige dag met elkaar te hebben.
Vriendelijke groet, ISPO bestuur.

Meerdaagse cursus ‘Prothesiologie van de onderste
extremiteit’
De meerdaagse cursus Prothesiologie van de onderste
extremiteit zal in 2010 opnieuw gegeven worden. Deze
cursus was zeer goed ontvangen bij de cursisten en
International
regelmatig werd het ISPO verzocht een herhalingscursus in
Society
for met 10 bijeenkomsten. De
te zetten. Het is een
cursus
Prostheticsvaardigheden die theoretisch
nadruk ligt op de praktische
ondersteund zullenand
worden.
In de periode januari-maart
Orthotics
zullen 9 sessies plaats
hebben en in november een evaluatie
Nederland
moment. Voor 2010 is deze cursus wederom volgeboekt,
maar laat u niet teleurstellen: Geef u toch op voor 2011 als u
geïnteresseerd bent. Als er voldoende inschrijvingen zijn zal
in 2011 opnieuw deze cursus gegeven worden. Voor meer
informatie en inschrijving: prot2010@kpnmail.nl
Ondersteuning van projecten door ISPO Nederland
Sinds enkele jaren steunt ISPO Nederland kleinschalige
activiteiten die liggen binnen haar domein. Het gaat daarbij
om een bijdrage van maximaal € 2.500. Voorbeelden zijn
scholingsactiviteiten in derde wereldlanden, studiereizen of
kleinschalig onderzoek. Voorstellen kunnen het hele jaar
door worden ingediend, maar per jaar komt maar een
beperkt aantal verzoeken voor honorering in aanmerking.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de
betrokkene een formeel verzoek in te dienen bij het bestuur
van ISPO Nederland volgens het format dat te vinden is op
de website (www.ispo.nl).
De beoordeling, door een commissie bestaande uit bestuursleden van ISPO Nederland, wordt, inclusief motivatie,
opgestuurd aan de betrokkene. In de regel zal een aanvraag
binnen 12 weken worden beantwoord; alleen in de zomer kan
de termijn oplopen tot 16 weken.
Voorstellen kunnen gestuurd worden naar het secretariaat
van ISPO Nederland: p/a Isala Klinieken, Afd. Revalidatie /
Postbus 10400 / 8000 GK Zwolle / E-mail: info@ispo.nl.

