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     Trek ze
meteen aan!

Het was een fris jaar. 
In alle opzichten. We 

wensen je dan ook extra 
warme feestdagen! Met 

de bijgesloten kerstsokken 
komt dat zeker goed. 

Laat je op social zien hoe 
jij ze draagt? Tag NVOS-

Orthobanda en deel foto’s 
van jou en je kerstsokken 

deze feestdagen!

Scan!

Natuurlijk smaakt deze 
nieuwsbrief naar meer. 
Meteen al. Dus scan de 
QR-code en verzeker jezelf 
van volgende edities. Je 
ontvangt de nieuwsbrieven 
digitaal in de mailbox van je 
keuze. Zet snel de stap en 
schrijf je meteen in.  

Een kerstverrassing voor jou! Dat is deze 
eerste medewerkersnieuwsbrief van NVOS-
Orthobanda voor alle vakgenoten in onze 
branche. Speciaal en allereerst geschreven 
voor iedereen die werkt bij onze leden-
bedrijven. 

Natuurlijk zijn ook alle andere 
professionals in de orthopedische 
techniek (OT en OST) van harte 
welkom als lezer. En bij deze eerste 
nieuwsbrief blijft het niet. Verderop 
lees je hoe je je kunt aanmelden voor 
een gratis abonnement.

Waarom dit initiatief? Omdat er 
zoveel moois gebeurt in onze 
branche: ontwikkelingen in 
de praktijk van het vak, in de 
wetenschap, in de maatschappij 
en in de branchevereniging. Moois 
dat we graag met je delen. In de 
vorm van relevante berichten 
over innovaties, opleidingen en 
maatschappelijke meerwaarde. 
Met oog voor slimme initiatieven, 
succesvolle medewerkers en wat 
ons allemaal enthousiast maakt om 
in dit vak werkzaam te zijn en ons te 
blijven verbeteren. 

Wij houden talloze mensen letterlijk 
in beweging en daar mogen we trots 
op zijn!
Namens alle enthousiaste 
vakgenoten in besturen, commissies 
en werkgroepen van NVOS-
Orthobanda wens ik je heel veel 
leesplezier met deze eerste editie. 

Wil je reageren? Graag! 
Gebruik dan het emailadres 
info@nvos-orthobanda.nl 
Alvast prachtige feestdagen en 
een voorspoedig 2021, volop in 
beweging!

Ad de Regt

algemeen voorzitter 

     Trek ze

kerst
sokken
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Ook benieuwd of de 
draagtijd verandert 
als je een drager van 
orthopedisch schoeisel 
vertelt dat je meekijkt 
naar hoeveel de schoenen 
gedragen worden? 
Lees dan dit verhaal. 
Het gaat over onderzoek 
om door het gebruik van 
een temperatuursensor in 
de schoen de draagtijd te 
meten. 

Wat is het eff ect van meekijken 
op het dragen van orthopedisch 
schoeisel? Orthotimer

Achtergrond
De eff ectiviteit van orthopedisch 
schoen-technische voorzieningen 
is gerelateerd aan het gebruik. 
Schoeisel dat niet wordt gebruikt 
kan per defi nitie niet eff ectief zijn. 
Objectief inzicht in de draagtijd 
is daarom van groot belang. Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat 
draagtijd op een objectieve manier 
gemeten kan worden, met een 
temperatuursensor in de schoen, 
op een kwartier nauwkeurig. 

In eerder onderzoek werd het 
doel van deze sensor bewust vaag 
gehouden, om de draagtijd niet te 
beïnvloeden. Maar als interventie in 
de dagelijkse praktijk zou het juist 
handig zijn als hiermee de draagtijd 
verbeterd zou kunnen worden. 
In deze studie wilden we daarom 
onderzoeken wat het eff ect is van 
“het weten dat er meegekeken 
wordt” op de draagtijd van mensen 
met orthopedisch schoeisel.

Methode
We hebben dit gedaan door 
proefpersonen willekeurig in twee 
groepen te verdelen, een groep 
“met extra kennis” en een groep 
“zonder extra kennis”. De extra 
kennis bestond uit het weten dat 
de draagtijd objectief bepaald 
zou worden met de data van de 
temperatuursensor in het schoeisel 
en aanvullende informatie over 
het belang van het dragen van 
orthopedisch schoeisel). De groep 
zonder extra kennis wist wel dat 
er een temperatuursensor in de 
schoen zat, maar niet dat hiermee 
de objectieve draagtijd gemeten 
wordt. De primaire uitkomst was 
de gemiddelde draagtijd per dag, 
in de periode 6 tot 12 weken na 
verstrekken van het orthopedisch 
schoeisel. 

Daarnaast onderzochten we of 

een eventueel eff ect verschillend 
was tussen de volgende 
aandoeningsgroepen: 1) diabetes 
mellitus, 2) reuma, 3) degeneratieve 
voetaandoeningen, 4) centraal 
neurologische aandoeningen, 5) 
overige aandoeningen. Tenslotte 
werd de deelnemers gevraagd 
om aan te geven wat volgens 
hen de beoogde draagtijd was 
die ze met de schoentechnicus 
hadden besproken. We vergeleken 
vervolgens de beoogde draagtijd met 
de werkelijke draagtijd, als maat voor 
therapietrouw.

Lees meer: 
Bekijk de onderzoeksresultaten op 
www.nvos-orthobanda.nl

Tijd (Weken)

Alle Groepen
Zonder extra kennis N=30 vs Met extra kennis N=25
Zonder extra kennis                 Met extra kennis       
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Gemiddelde draagtijd van mensen met orthopedisch schoeisel - Hoofdeff ect van “extra kennis”.
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“Mijn eerste patiënt 
was een ooievaar”  
Kamer Dierenorthopedie is opgericht vanuit een jarenlange 
ervaring met orthopedie voor mensen. Het aanmeten, 
vervaardigen en leveren van orthopedische hulpmiddelen 
zoals prothesen, orthesen of braces, korsetten, medische 
bandages en speciale voet- en zoolvoorzieningen. Deze 
expertise zet Kamer ook in voor dierenorthopedie.

De maatwerk prothesen en braces 
worden vooral ingezet voor honden. 
Veel voorkomende problemen bij 
honden zijn heupdysplasie, artrose en 
gescheurde kniebanden. 

Er zijn verschillende typen braces 
die kunnen worden gemaakt voor 
de heup, knie of enkel en voet. 
Zelfs voor het ondersteunen van 
de wervelkolom kan er een korset 
vervaardigd worden.  

Begin jaren zeventig was de 
eerste patiënt van Ger Kamer 
een ooievaar. De jonge ooievaar 
was door jagers uit het nest 
geschoten. Zijn poot was 
waarbij dermate verwond dat 
de enige optie een amputatie 
was. Een ooievaar kan op één 
poot wel staan, maar niet lopen. 
Dus de vogelopvang vroeg  Ger 
Kamer wat zijn bedrijf voor hen 
en de ooievaar kon betekenen. 
Ger maakte een prothesebeen 
van populierenhout en daarop 
kon de ooievaar prima lopen. 
Helaas heeft de ooievaar niet 
lang geleefd. De prothese 
kreegt wel een ereplaats binnen 
het bedrijf.   
Dierenorthopedie kent 
prachtige voorbeelden van 
vakmanschap en dierenwelzijn: 
een zwemprothese voor 
een schildpad, die door een 
haaienbeet de voorpoten was 
verloren. Een prothese voor een 
olifant met een geamputeerde 
poot ten gevolge van een 
landmijn. 
Net als bij mensen is nauwe 
samenwerking tussen 
de behandelaar en de 
dierenpatiënt belangrijk. Dat 
geldt ook voor het netwerk 
rondom de patiënt: het baasje, 
de dierarts of orthopeed en 
de fysiotherapeut van het dier 
spelen samen een belangrijke 
rol bij het herwinnen van 
bewegingsvrijheid. 
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Al meer dan 100 jaar zijn ze een begrip in Zaanstreek-Waterland. 
Dus over klantentrouw niet te klagen. Maar hoe stevig sta je in je schoenen 
als de coronacrisis komt? Lees het verhaal van Kees-Ger Verweij van Verweij 
Voetcentraal Zaandam. Hij stuurt met zijn echtgenote Mieke Woudt een team 
van acht professionals aan. Samen staan ze aan de lat voor de voetenzorg van 
ruim 10.000 klanten. 

NVOS-ORTHOBANDA.NL

Bos bloemen om het werk 
op gang te houden
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“In maart hadden we echt geen idee 
dat corona zo’n impact zou krijgen. 
Je ziet de beelden in China en denkt: 
‘Dat is heel ver weg!’ De situatie 
is in razend tempo veranderd. 
Dat wij in deze toestand terecht 
zouden komen, hadden wij echt niet 
voorzien.”

Maatregelen
Al snel nadat Nederland in een 
intelligente lockdown kwam, liet 
Kees-Ger spatschermen plaatsen in 
de aanmeetkuil. Vanuit zijn netwerk 
met vijf andere Voetcentraalbedrijven 
kreeg hij nuttige tips over de 
aanschaf van producten om de 
praktijk coronaproof te krijgen.

Zo werden nieuwe maatregelen 
getroff en voor het dragen van 
mondkapjes en handschoenen door 
het personeel. Kees-Ger daarover: 
“Werken met handschoenen valt 
me enorm mee. Ik dacht dat je de 
warmte van de voet niet zou voelen. 
Het tegendeel is waar. En het is heel 
hygiënisch. Misschien hou ik het wel 
zo.” 

Bij de ingang van de praktijk werd 
een desinfectiezuil geplaatst en 
veranderde de regel voor het aantal 
begeleiders van de cliënt. Maximaal 
één persoon mag nu nog mee naar 
de afspraak.

Actie
Bij Verweij Voetcentraal Zaandam 
zien ze in deze coronatijd globaal 
gesproken twee soorten klanten. 
Mensen die de straat niet op 
durven en mensen die het gevaar 
van corona nauwelijks zien. 
Sommigen ervaren een bezoek aan 
de praktijk als een uitje. 
Met informatie op de website 
geeft Verweij Voetcentraal aan 
dat zij haar klanten een veilige 
behandeling geeft. Om de klanten 
te bedanken voor hun bezoek aan 
de praktijk, gaf het bedrijf hen 
een bos bloemen van de lokale 
bloemist. Daar werd heel positief 
op gereageerd. En zo steunen 
ondernemers elkaar.

Omzet
“In april liep het werk ineens heel 
snel terug. Onze agenda’s raakten 
leeg. De belangrijkste oorzaak was 
dat de spreekuren in ziekenhuizen 
stopten. De vraag om steunzolen 
daalde. In die eerste periode leed 
ons bedrijf een fl ink omzetverlies. 
In de basiszorg, maar veel meer 
in de aanvullende verzekering. 
Gelukkig hebben we NOW 1 en 2 
aangevraagd én gekregen. Fijn om 
dit achter de hand te hebben.” 
Het bedrijf is bezig om terug te 
komen op het oude niveau. De 
spreekuren in de ziekenhuizen 
draaien gelukkig weer. Toch blijft 
het een onzekere tijd. Klanten 
bellen kort van tevoren af omdat 
ze snotterig zijn en dan vallen er 
plotseling gaten in de agenda die 
niet zomaar opgevuld kunnen 
worden.

Toekomst
Kees-Ger Verweij ziet ondanks 
alles de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. “Ik denk dat we over het 
dieptepunt heen zijn. Halverwege 
het komend jaar pakken we hopelijk 
het normale leven weer op. “
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Vele wegen die naar Rome leiden 
Er zijn op het gebied van opleidingen veel verschillende routes die ervoor kunnen 
zorgen dat je na het afronden van een opleiding je nog breder kan ontwikkelen. Veel 
jongeren komen er na het afronden van hun opleiding achter dat er toch een ander 
vakgebied is dat hen meer aanspreekt. Maar ook mensen die al enkele jaren meelopen 
in het vak vinden het interessant om zich te blijven ontwikkelen. 

Fontys hogeschool speelt in op deze ontwikkeling 
en biedt mogelijkheden om in deeltijdopleiding 
een hbo-diploma te halen. Afhankelijk van reeds 
eerder behaalde diploma’s wordt een individueel 
opleidingstraject gemaakt. Hoelang je over het traject 
doet blijkt sterk afhankelijk te zijn hoe goed je het kunt 
combineren met je huidige werksituatie en uiteraard je 
privé-situatie. 

Deeltijd opleiding tot orthopedisch (schoen) 
technoloog
Deze opleiding is opgestart voor 
bewegingstechnologen, podotherapeuten, 
ergotherapeuten enzovoorts. Je werkt toe naar het 
getuigschrift voor de opleiding Mens en Techniek, 
afstudeerrichting orthopedisch technologie of 
schoentechnologie via een persoonlijke leerroute 
waarbij versnelling mogelijk is. Deze leerroute is 
aangepast op jouw kennis, vaardigheden en ervaring. 

Het leren in de praktijk staat centraal en wordt 
gecombineerd met lessen op school en een grote 
mate van zelfstudie. De ervaring leert dat dit traject 
ook door mbo-opgeleiden goed doorlopen wordt al 
is de mate van versnelling minder mogelijk doordat 
hun voorkennis minder theoretisch is. De opleiding 

vraagt dat je minimaal drie dagen per week werkzaam 
bent in het vakgebied. Er is om de week een dag les en 
ongeveer twaalf uur zelfstudie per week nodig.

Deeltijd opleiding tot podotherapeut
De deeltijdopleiding Podotherapie duurt vier jaar. 
Afhankelijk van de competenties en vaardigheden die 
je al bezit, is ook deze route versneld te doorlopen. De 
opleiding draait om het begrijpen van het menselijk 
lichaam, gespecialiseerd in voeten. Met bijzondere 
technieken en verfijnde instrumenten leer je passende 
hulpstukken te maken, waardoor voetklachten 
en klachten daaruit voortkomend verminderen of 
helemaal weggaan. Ook leer je professioneel met 
cliënten om te gaan. Ook voor deze opleiding is het 
belangrijk dat je een werkplek hebt in het vakgebied. 
Daarnaast ga je een dag per week naar de opleiding 
toe en vraagt het veel zelfstudie. 

Interessse? 
Bekijk het aanbod op www.fontys.nl

NVOS-ORTHOBANDA.NL
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Maatnemers 
gezocht voor 
onderzoek naar 
indicatiemat
Anne Robertus, orthopedisch 
technoloog in opleiding, 
onderzoekt samen met 
NVOS-Orthobanda of de 
indicatiematrix zorgt voor 
meer uniformiteit in de 
functioneringsgerichte 
uitkomsten.
Voor dit onderzoek zoekt zij 
verschillende maatnemers die 
werkzaam zijn in onze branche.
Anne vergelijkt de werking van 
de nieuwe indicatiematrix en 
het traditionele NPI-protocol, 
het huidige voet-schoen-
protocol. Maatnemers die willen 
meewerken aan het onderzoek 
krijgen drie casussen om uit te 
werken. Dit vraagt naar schatting 
een uur van je tijd.
Wil je meedoen met dit 
onderzoek? Dan help je niet 
alleen Anne bij haar afstuderen. 
Je draagt ook bij aan de 
verdere ontwikkeling van de 
protocollen die orthopedisch 
schoentechnologen in de praktijk 
gebruiken. Scan de code of mail naar 
onderzoek_anne@hotmail.com 
voor het intakeformulier.

Oproep

Trendy schoenen, snel en effi  ciënt maken 

met een online stap-voor-stap programma

In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon er in de orthopedische 
schoentechniek een ontwikkeling die vakmanschap combineerde 
met effi  ciënt werken. Diverse bedrijven begonnen met het leveren 
van schachten en onderdelen voor het maken van orthopedische 
schoenen. Dat leidde tot kostenbesparing in een tijd waarin 
zorgverzekeraars vroegen om de goedkoopst mogelijke beste 
oplossingen. Nu we geconfronteerd worden met de vraag om de 
alsmaar stijgende zorgkosten beheersbaar te houden en er keihard 
gesnoeid wordt in de zorgvergoeding is het tijd voor de volgende 
innovatie stap. Is modulaire orthopedie (MO) een antwoord? 

Lees meer op www.nvos-orthobanda.nl

De wereld om ons 
heen verandert. 
Doen wij mee?
Innovatie. Dat is waar de bouwwereld en de auto-
industrie sterk in zijn. Waar vakmanschap en 
effi  ciëntie elkaar ontmoeten ontstaan modulaire 
systemen. Zo levert de bouw kant-en-klare modulair 
gemetselde buitenmuren en worden auto’s modulair 
ontworpen. Ook de orthopedisch schoentechniek kan 
modulair gemaakte schoenen leveren die ook nog 
eens trendy zijn. Is dat niet prachtig? 
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Je komt van de opleiding en je 
gaat aan het werk. Nu begint het 
pas. Welke opleiding moet je nu 
eigenlijk meteen doen? 
 
Als je van een opleiding komt, 
begint het inderdaad pas. Algemeen 
wordt aangenomen dat iedere 
beroepsuitoefenaar 10 jaar nodig 
heeft om ‘vakvolwassen’ te worden.  
Het is juist daarom dat NVOS-
Orthobanda de branchecursussen 
is gestart in 2014. Je kunt hierdoor 
op de onderdelen waar je nog niet 
zo goed in bent met korte compacte 
cursussen je kennis en vaardigheid 
uitbreiden en zo de allrounder 
worden waar ik eerder al over sprak. 
Welke vaardigheden moet je 
‘bijhouden’ door opleiding? Met 
welke opleiding behoud je je 
registratie of certificering? Dus welke 
opleiding is echt een must? 
 
Door de start van het 
Kwaliteitsregister orthopedische 
techniek (Kwot) is het nodig om als 
vakmens aan voldoende opleiding 
en scholing te doen. Ik ben bezig om 
de branchecursussen geaccrediteerd 
te krijgen zodat deelnemers aan het 
kwaliteitsregister er punten mee 
kunnen verzamelen.  

Mijn advies: kijk waar je 
tekortkomingen liggen en start 
met een branchecursus om 
dit op te heffen. Er zijn nu 23 
Branchecursussen ontwikkeld 
en een groot aantal ervan zijn al 
meerdere malen uitgevoerd. Dus sla 
je slag en start ‘educating’. 

Hoe ziet het opleidingenaanbod 
eruit?  
 
Er is in principe voldoende 
aanbod aan opleiding. Er zijn 
opleidingen op mbo-niveau en 
op hbo-niveau en als aanvulling 
is er het Branchecursorische 
beroepsonderwijs van de branche 
zelf. Een heel mooi aanbod lijkt me.  

Voor de branchecursussen zijn er nu 
vijf erkende opleiders. Ieder vanuit 
eigen expertise. Zoals overal valt of 
staat het onderwijs met de kwaliteit 
van de docenten. Je wilt graag 
docenten die geen vat vullen, maar 
een lont aansteken. (Mark Twain). 
Dat motto probeer ik elke dag toe te 
passen bij alle onderwijsopdrachten 
die ik uitvoer.  

Waarin verschillen de NVOS-
opleidingen van de fulltime mbo- 
en hbo-opleidingen? 

De NVOS-Orthobanda 
Branchecursussen zijn een 
aanvulling en een alternatief op 
het aanbod van mbo en hbo. Zij 
bieden studenten de kans verdieping 
aan te brengen in hun kennis en 
vaardigheid. Tegelijkertijd zijn de 
cursussen geschikt voor iedere 
werknemer uit de branche.  
Ze geven je de kans om in een 
betrekkelijk korte tijd meer kennis 
en vaardigheid te krijgen op 
een onderwerp uit de dagelijkse 
beroepspraktijk. Je kunt ook de 
cursussen stapelen en zo een reeks 
van certificaten verzamelen, die je 
vakmanschap aantonen.  

Interesse gewekt? 
Maakt dit interview met Emiel 
Kistemaker je enthousiast voor het 
vak? Bekijk meteen ons complete 
aanbod branchecursussen voor 
orthopedisch technologie. 

Na de opleiding begint het pas 
Verbeter jezelf met 
branchecursussen 
Opleider Emiel Kistemaker geeft super veel vakkennis door tijdens de BCB-cursussen. 
Ondertussen werkt hij aan accreditatie van de branchecursussen. Waarom zijn die 
cursussen zo belangrijk voor ons vak? Lees welk advies Emiel aan zowel startende 
als meer ervaren vakgenoten geeft en bekijk meteen ons complete aanbod 
branchecursussen voor orthopedisch technologie. 

NVOS-ORTHOBANDA.NL


