Agenda, Symposia, Cursussen
en andere belangrijke data
5 - 7 maart 2012
Canton Rehabilitation & Care Fair 2012
(REHACARE CANTON 2012)
Guangzhou, China
http://en.cantonrehacare.com/
9 maart 2012
ISPO Norway - Children’s rehab with focus on the family
Oslo, Norway
www.ispo.no
29 - 31 maart 2012
IVO Congress 2012
Sydney, Australia
www.ivo2012.org.au

19 - 22 mei 2012
32nd Annual NAON Congress
New Orleans, USA
www.orthonurse.org

22 - 24 mei 2012
ISPO Norway
Course with Marlo Ortiz
“Marlo Anatomical Socket, MAS”
Oslo, Norway
www.ispo.no
23 - 25 mei 2012
13th EFORT Congress 2012
Berlin
www.efort.org/berlin2012

20 - 21 april 2012
Annual meeting of Alliance of
Prosthetics and Orthotics Schools (APOS), Asia
Quezon City, Philippines
Meer informatie op www.ispoint.org

25 mei 2012
Degenerative back disease
ætiology, diagnosis and treatment
Copenhagen, Denmark
Meer informatie op www.ispoint.org

15 - 18 mei 2012
ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK
Leipzig, Germany
www.ot-leipzig.de

05 oktober 2012
ISPO Nederland Jubileumcongres
www.ispo.nl

International
Society for
Prosthetics

NEDERLAND

21 - 23 mei 2012
Trent International Prosthetic Symposium
Loughborough, UK
www.ispo.org.uk

17 - 19 april 2012
ISPO Short Course on the
Management of Stroke
Quezon City, Philippines
Meer informatie op www.ispoint.org

16 - 19 mei 2012
7th World Congress of NeuroRehabilitation
Melbourne, Australia
Meer informatie op www.ispoint.org
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ISPO Bulletin
Livit staat al sinds 1926 voor betrouwbaarheid in samenwerking.
Zo werkt u altijd samen met een vaste orthopedisch adviseur.
En als deze een keer afwezig is, zorgt ons buddy systeem ervoor
dat er altijd een vaste vervanger voor u klaar staat. Samen met
u zorgen wij voor de best mogelijke oplossing voor uw patiënten.
Wilt u meer weten over hoe wij
betrouwbaarheid invullen, bel ons
dan of ga naar www.livit.nl
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Van het bestuur
Kom naar de ALV op dinsdag 13 maart !
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) is
weer in aantocht. Vorig jaar was de ALV goed bezocht,
wegens de statuten wijziging. Het bestuur hoopt dat
hiermee een trend is gezet, en dat u als lid uw belangstelling voor het wel en wee van ISPO Nederland wilt
laten blijken. Binnenkort wordt de agenda de deur uit
gedaan, met de verkiezing van nieuwe bestuursleden,
het jaarverslag en het financiële jaarverslag , én de
plannen voor komend jaar. Kortom punten waar u als
lid uw zegje kunt doen, en het bestuur ziet uit naar uw
komst: 13 maart om 20:00 in Amersfoort, naast het
NS station. Houdt de agenda op de website in de gaten
voor meer informatie.

NEDERLAND

40 jaar

1972 - 2012
40 jaar ISPO: jubileum congres op 5 oktober
“Een leven zonder beperkingen: doe je mee? “ dat
is de titel waarmee wij ons 40 jarig jubileum willen
vieren. Op dit moment wordt er door het organisatie
comité druk gewerkt aan een interessant programma,
waarin we vooral vooruit blikken over waar ons
vakgebied in de komende tien jaar naar toe gaat.
Inspirerende sprekers uit binnen en buitenland zullen
ons voorschotelen wat we mogen verwachten, op het
gebied van technologische ontwikkelingen rondom
productieprocessen, multidisciplinaire samenwerking
en patiënten participatie, nieuwe ortheses die zich
voortdurend aanpassen; protheses die onder gedachte
controle staan, en de rol van sensor technologie en
IT in de productcyclus. Ook is er aandacht voor hoe
wij onze inzichten kunnen delen met onze collega’s in
landen waar de mogelijkheden beperkt zijn.

Aan het eind van het programma zal Wubbo Ockels
ons inspireren en aan het denken zetten, door te delen
wat zijn verblijf in de ruimte hem geleerd heeft, en
hoe dat ons kan inspireren tot verdere ontwikkeling
van ons vak.
En een jubileum is geen feest zonder diner en
muziek... Houdt uw agenda vrij op vrijdag 5 oktober!
Terugblik op de Biomechanica cursus
van 13 en 14 januari 2012
Voor de tweede maal heeft ISPO Nederland de
tweedaagse cursus “Biomechanica toegepast in de
revalidatie” verzorgd in het landelijk gelegen
conferentiecentrum de Ruwenberg in St. Michelsgestel.
Biomechanica blijft een “lastig” onderwerp. Door de
vijf inleiders, Klaas Postema, Jaap Harlaar, Dick Plettenburg, Jos Deckers en Fred Holtkamp die aan de
hand van de nodige theorie en praktijkvoorbeelden zijn
aan dit onderwerp meer handjes en voetjes gegeven.
Zowel in de theoriedelen als de praktijkopdrachten
waren er de nodige hersenkrakers en uiteraard levendige discussies over hoe de biomechanica problemen
benaderd kunnen worden, hoe deze op te lossen en
waar je met behulp van de biomechanica een loop
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probleem kunt oplossen.
Net als de eerste maal was de belangstelling erg
groot en is deze cursus met het maximale aantal deelnemers aangeboden. De cursus is door de
cursisten buitengewoon goed gewaardeerd en voorzien
klaarblijkelijk in een grote behoefte. Mede hierom
heeft ISPO Nederland besloten voor volgend jaar (in
januari 2013) wederom een biomechanica cursus aan
te bieden, zodat zij die nu niet mee konden doen alsnog de mogelijkheid krijgen.
Terugblik Symposium Orthopedische (schoen)Techniek
Op 10 februari jl. werd sinds een lange tijd weer
een gemeenschappelijk symposium georganiseerd
door ISPO Nederland in samenwerking met NVOS/
Orthobanda. Dat vond plaats in de Jaarbeurs te
Utrecht, een inmiddels vertrouwde locatie voor
ISPO Nederland. Met de ondertitel “Schoen of orthese
bij verschillende loopproblemen“ was de ruim 300
deelnemers een zeer aantrekkelijk programma in
het vooruitzicht gesteld, onder leiding van kinderrevalidatiearts Carel Maathuis. In drie sessies verspreid
over de ochtend en het begin van de middag lichtten
multidisciplinaire teams uit Groningen (sessie CVA),
Zwolle(sessie perifere parese) en Huizen (sessie
cerebrale parese) hun werkwijze toe met boeiende
presentaties. Centraal stond steeds het keuze proces
“Wat doen we bij deze patiënt?” en het werd duidelijk
dat er niet altijd maar één oplossing is, maar dat een
zorgvuldige, systematisch opgebouwde analyse leidt
tot een goede onderbouwing van de voorziening.
‘s Middags werd door de teams dieper op de materie
ingegaan in drie interactieve workshops. Naast
inhoudelijk, was er ook veel gezellige interactie in
de wandelgangen, met de bedrijven die zich breed
presenteerden en door deelnemers onderling. Een
in veel opzichten geslaagde dag, die de concurrentie
met het prachtige schaatsweer dus zeer goed aankon.

Wereldcongres ISPO International 2013 in India
Het duurt nog even, maar volgend jaar om deze tijd
(4-7 februari 2013 om precies te zijn) vind het wereldcongres van ISPO International plaats in Hyderabad, in India. De laatste keer was in 2010 in Leipzig,
waar alle internationale wetenschappers, klinische
en P&O experts alsmede de bedrijven de laatste ontwikkelingen met de deelnemers delen. Komend jaar
is het dus wat verder weg, maar dat is natuurlijk ook
een uitlezen kans eens kennis te maken met de bijzondere cultuur van dit prachtige land (“Incredible
India”). In het wetenschappelijk programma zijn veel
leerzame tutorials opgenomen, en symposia over
een gericht onderwerp, door experts samengesteld,
naast in de open sessies met wetenschappelijke
ontwikkelingen. Ook dit keer zullen er weer veel
Nederlandse bijdragen zijn. De termijn voor inschrijving
met een laag tarief sluit op 1 december, maar je zult
vast eerder willen boeken.
Ga naar www.ispo2013.org voor alle details.
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