Van het bestuur

Lopende Zaken

Wetenswaardigheden 24-11-2007

Terugblik op het ISPO symposium Vancouver in Nederland.

• Een bestuurswisselling heeft plaats gehad de afgelopen
ALV: Liekel Klein heeft zijn periode als bestuurslid volbracht.
Zijn inzet was onmisbaar in o.a. de contacten met de leveranciers van materialen en producten die in de orthopedische
werkplaatsen veelvuldig gebruikt worden. Een onmisbare
schakel voor een vereniging als ISPO. Liekel, hartelijk dank.

Praktijkcursus “Amputaties en reductiedefecten bij kinderen,
International
de orthopedische oplossingen
hiervoor en de invloed hiervan
op de ontwikkeling” Society for

Zaterdag 6 oktober jl. heeft het symposium “Het wereld ISPO
congress Vancouver 2007 in Nederland” plaatsgevonden. Dit
symposium ontwikkelt zich zo langzamerhand tot een goede
traditie. Het doel van dit symposium is, allen die niet in de
gelegenheid zijn geweest naar Vancouver af te reizen toch de
kans te geven te vernemen wat de Nederlandse bijdrage is
geweest.
Hiertoe heeft de organisator van dit symposium, Jaap Harlaar,
een buitengewoon interessant programma samengesteld.
Plusminus 75 deelnemers hebben de laatste stand van de
ontwikkelingen en innovaties op het gebied van de techniek,
onderzoek, onderwijs en kijk op het vakgebied en verder
kunnen vernemen. In totaal hebben 16 sprekers een
voordracht gehouden. Het programma opende met een
primeur. Een presentatie die tot stand kwam met behulp van
een live internetverbinding met Canada. De presentator J.
Cheung hield zijn voordracht voor een webcam waarvan het
beeld samengevoegd werd met zijn presentatie en demonstratie van software op het gebied ontwerp en evaluatie van
orthese ontwerp.
Het complete programma en de abstracts zijn te vinden op
www.i-s-p-o.nl
Tijdens de koffie en lunch breaks was er voldoende gelegenheid om met elkaar en met de standhouders van de verschillende firma’s eens bij te praten.
Zowel buiten vanwege het weer als binnen vanwege het zeer
interessante maar volle programma dat om kwart over negen
begon en net voor vijven eindigde kunnen we terugkijken op
een mooie zaterdag.
F. Holtkamp, Bestuurslid ISPO

• De stoel van Liekel wordt nu bezet door Rob Jansen. Van
huis uit orthopedisch schoentechnicus met lange ervaring in
bedrijfsvoering van een van de grote schoentechnische bedrijven
in ons land. Daarnaast actief in vele overlegorganen met een
sterke poot in het onderwijs op MBO en HBO niveau. Zijn enthousiasme en kennis zal voor het ISPO een welkome aanvulling zijn.
Welkom Rob.

Prosthetics
Als vervolg op de eerste praktijkcursus “(on)mogelijkheden
and Orthotics
van beenprothesen en schoeisel bij geriatrische patiënten” van
21 april 2007 deze Nederland
cursus die zich vooral op kinderen (tot
ongeveer 18 jaar) richt.
Het ochtendprogramma bevat lezingen van mw. prof. dr. M.
Hadders-Algra, dr. A. Mulders, mw. dr. C.K. van der Sluis, mw.
P.A. Wijndenes, dr. A.F.M. Diepstraten en J. Leutscher van
NebasNsg. Iedere spreker zal vanuit zijn eigen vakgebied de
prothesevoorziening voor kinderen belichten.

• De bevindingen van u als deelnemer voor het Vancouver
symposium zijn bevredigend te noemen. Zoals bij elke activiteit
wordt u gevraagd een evaluatie formulier in te vullen aan de
hand waarvan het organiserend comité voor de toekomst acties
uit kan genereren en daarmee het nog meer naar uw hand kan
zetten. Erg belangrijk deze terugkoppeling en het bestuur dankt
ook iedereen hiervoor.

Het middagprogramma bestaat uit drie workshops waar aan
de hand van casussen. Zo is er een workshop met een ergotherapeute, een adaptatietechnicus en een gecombineerde
workshop met orthopedisch schoentechnici en een orthopedisch technicus. Van iedere deelnemer wordt een actieve
bijdrage gevraagd door samen met andere deskundigen te
overleggen over de mogelijkheden of beperkingen.

Een beknopt overzicht van uw reacties:

In verband met de grootte van de workshops ’s middags is het
aantal deelnemers voor deze praktijkcursus maximaal 60. Om
zeker te zijn van deelname aan deze dag kunt u zich het beste
zo snel mogelijk aanmelden.

Symposium Vancouver in Amsterdam 6 oktober 2007
Vraag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beoordeling door deelnemers (schaal 1-5)

Wat is uw algemene indruk van deze dag ?
Waren doel en inhoud van te voren bij u bekend ?
Zijn de doelstellingen voor u gerealiseerd ?
Hoe beoordeelt u het niveau van deze dag ?
Wat vindt u van het tempo van deze dag ?
Wat vindt u van de stands ?
Wat vindt u van de accommodatie ?
Wat vindt u van de lunch / consumpties ?

4.03
3.88
3.73
3.7
3.53
3.19
4.12
4.12

Enkele individuele opmerkingen, tips en suggesties waren:
• “Veel voor één dag, je had er bijna 2 dagen mee
kunnen vullen”
• “Zeer goede presentaties….spijtig voor degenen die niet
aanwezig waren…”
• “Mooi boekje....”
Ter info:
Op de ISPO site staan zowel genoemd boekje als de abstracts.

Accreditatie wordt aangevraagd.
De cursus vindt plaats op Groot Klimmendaal, Heijenoordseweg 5 in Arnhem. Inschrijven vanaf 09.00 en start programma
09.30 uur. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier of via
het formulier op de website: www.i-s-p-o.nl

