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Van het bestuur
Door Merel Brehm, bestuurslid ISPO Nederland
Beste ISPO leden. Hierbij de 2e editie van het ISPO
bulletin in het jaar 2014. In deze editie stelt Rob
Verwaard zich voor als nieuw lid van het ISPO bestuur.
Verder een terugblik op het ISPO Symposium:
‘Innovatief materiaalgebruik in de orthopedische
(schoen) techniek’ dat afgelopen februari heeft
plaatsgevonden in de jaarbeurs in Utrecht.

Vacatures
Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures
binnen het ISPO bestuur. Onlangs heeft Rob Verwaard
de bestuursfunctie van Rob Janssen overgenomen.

Even voorstellen

Rob Verwaard, bestuurslid ISPO Nederland
Mijn naam is Rob Verwaard, ik ben 43 jaar oud en
werk als directeur bij Wittekamp en Broos
Orthopedische
Schoentechniek in
Rotterdam. Sinds 2004
ben ik als bestuurslid
betrokken bij NVOSOrthobanda. Omdat ik
me altijd met veel
plezier heb ingezet voor de vooruitgang van het
vakgebied, ben ik erg gemotiveerd om mij als
bestuurslid bij ISPO Nederland aan de slag te gaan.
Mijn interesses liggen bij onderzoek, automatisering
en richtlijn-ontwikkeling op het gebied van
orthopedische schoentechniek. Ik heb in het verleden
mogen werken aan diverse projecten binnen NVOSOrthobanda waaronder het NPI Voet-schoenprotocol
en het IVO World Congress 2009. Ik ben sinds 2010
eindredacteur van het vakblad Orthopedische
Techniek dat wordt verspreid onder vakgenoten in
Nederland. Naast mijn bedrijf en mijn bestuursfunctie
volg ik tevens de duale hbo-studie Orthopedische
Technologie aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven.
Ik hoop deze studie in 2014 af te ronden. Ik dank de
leden van ISPO Nederland voor het getoonde
vertrouwen en hoop in de komende periode mijn
steentje bij te kunnen dragen aan het uitdragen van
ons prachtige vak.

Congressen en symposia

ISPO congres ‘De kunst van het zitten’
Op 19 juni a.s. organiseert ISPO NL in samenwerking
met de Dr. G.J. van Hoytema Stichting het congres ‘De
kunst van het zitten’.
In veel (para)-medische werkvelden komt men
patiënten tegen die problemen ervaren met
zitten. Problemen die gemakkelijk kunnen worden
opgelost met een relatief eenvoudig kussen tot
complexe zitproblematiek bij decubitus. Maar waar
moet je nu precies op letten om klachten te
voorkomen? En wanneer is het inschakelen van een
gespecialiseerde behandelaar nodig? Dit symposium
geeft u een totaaloverzicht van de facetten waar je als
behandelaar op moet letten, ook wanneer je niet
dagelijks adviezen over zitproblematiek geeft. Tijdens
het symposium wordt de zitproblematiek vanuit de
biomechanica benaderd en meteen omgezet in
praktische adviezen. Er wordt aandacht besteed aan
externe factoren die van invloed zijn, zoals de invloed
van vochtregulatie, schuifkrachten en drukverdeling.
Het meetbaar maken van goed zitten komt aan de
orde. Daarnaast komen nieuwe ontwikkelingen aan
bod. Ervaren is de beste manier van leren! Er zijn
tijdens het symposium meerdere leveranciers
aanwezig die de mogelijkheid bieden om diverse
rolstoelen en zitkussens uit te proberen. Al met al een
dag met vele praktische onderwerpen waar we na
afloop mee aan de slag kunnen!
Het congres wordt gehouden in Hotel Belmont te Ede,
het programma start om 09.30.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u een link
vinden op www.ispo.nl

Een terugblik:
Symposium ‘Innovatief materiaalgebruik
in de orthopedische techniek’
ISPO Nederland en NVOS-Orthobanda hebben op 7
februari 2014 in de innovatieve omgeving van Media
Plaza, Jaarbeurs in Utrecht het Symposium Innovatief
materiaalgebruik in de orthopedische (schoen)
techniek georganiseerd. Het symposium is met meer
dan 380 bezoekers succesvol verlopen.
Er komt een toenemend aantal materialen op de
markt die uitdagende mogelijkheden bieden voor de
vervaardiging van hoogwaardige kwalitatieve orthopedische producten. Daarnaast zijn er al diverse
materialen die
creatief kunnen
worden toegepast.
Tijdens het
symposium
innovatief
materiaalgebruik
in de orthopedische (schoen) techniek hebben ISPO
Nederland en NVOS-Orthobanda de vele bezoekers
kennis laten maken met (innovatieve) materialen en
het (innovatief) gebruik ervan.
Diverse interessante sprekers waaronder wetenschappers, onderzoekers, orthopedisch
schoentechnici en -technici, podotherapeuten en
ondernemers zijn aan het woord gelaten over de
eigenschappen van materialen, de toepassingen van
materialen en creatieve oplossingen met materialen.
Er zijn tal van hedendaagse onderwerpen, zoals 3Dprinten, topsport en het gebruik van materialen, en
materiaaltoepassingen voor de diabetische voet,
behandeld tijdens de plenaire sessies en tijdens
diverse interactieve workshops. Het symposium is de
ontmoetingsplaats geworden voor de orthopedisch
schoentechnici, orthopedisch technici,
(revalidatie)artsen, (diabetes)podotherapeuten (NVvP,
NVvDP), wetenschappers, opleiders en studenten.
Naast een uitgebreid inhoudelijk
programma is er
ook een netwerken informatiebeurs
met 15
standhouders
georganiseerd.

De bezoekers hebben zich op de vakbeurs laten
informeren en adviseren bij de fabrikanten uit de
orthopedische (schoen) technische branche. De
branche is constant in beweging, en is innovatief zoals
is gebleken tijdens het symposium en uit de diverse
beurspresentaties.
Kortom, een erg geslaagd symposium!

Terugblik:
Symposium ‘Gaan en staan bij CP-ers ….
Een richtlijn is slechts wegbewijzering en geen wet,
maar in een toenemend complexe zorg is wel zeer
veel behoefte aan een wegwijzer. Als je besluit een
andere weg te volgen dan mag dat, maar heb je wel
wat uit te leggen.
In dit door ISPO met hulp van de firma Buchrhornen
georganiseerde symposium werd na de inleiding door
de dagvoorzitter over de waarde (en de beperkingen)
van richtlijnen uitleg gegeven over het gaan en staan
bij CP.
Diverse praktijkdeskundigen (overwegend vanuit de
kinderrevalidatie) bespraken dat een richtlijn als deze
zeer waardevol is, een brede gulden middenweg laat
zien, maar dat uitzonderingen altijd zullen bestaan.
In een publiek van bijna 100 man (in de laatste weken
werd er zelfs nog overboekt met als gevolg dat de
congreszaal te klein was), met alle betrokken
beroepsgroepen werd aan de hand van de
voordrachten levendig gediscussieerd over de richtlijn
en de uitzonderingen. In een 3 tal workshops werd
daarna aan de hand van voorbeelden interactief
gewerkt met de richtlijn.
Er zullen meer ISPO congressen en symposia volgen
over richtlijnen, de behoefte is er zeker zo bleek uit dit
ISPO symposium.
ISPO Nederland wordt door diverse
beroepsorganisaties gezien als de archivaris van
richtlijnen. Dat zullen we in de komende jaren ook
proberen te bewijzen. Houdt de congres agenda
derhalve in de gaten.
advertentie

Agenda

19 Juni 2014
ISPO NL Congres ‘De kunst van het zitten
Hotel Belmont, Nijmegen
Meer informatie: www.ispo.nl
25-27 juni 2014
Post Polio Syndrome conference
Krasnapolski Amsterdam
Meer informatie: http://polioconference.com
12-14 September 2014
DFSG, Diabetic Foot Study Group
Bratislava, Slovakia
3 oktober 2014
ISPO jaarcongres
Jaarbeurs Utrecht
November 2014
ISPO Symposium RL Spina Bifida

