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SOHN Nieuwsbrief – najaar 2022 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de huidige uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen 

hiervan voor de zorg en specifiek de hulpmiddelenzorg. Wat kan SOHN voor de korte en 

lange termijn namens haar partners betekenen om kwalitatief goede hulpmiddelenzorg 

toegankelijk te houden voor patiënten met ernstige functionerings- of mobiliteitsproblemen. 

En…met heel veel plezier kunnen wij melden dat het huidige bestuur is uitgebreid met twee 

nieuwe bestuurders: Nicole Dekkers en Eric Lamsma. Wij kijken ernaar uit om met hen 

samen te werken en hebben er vertrouwen in dat SOHN in deze versterkte samenstelling 

vele (nieuwe) uitdagingen het hoofd gaat bieden! 

U leest hierover alles in bijgaande nieuwsbrief. Veel leesplezier! 

Bert Kap, Cock Vergeer, Nicole Dekkers, Eric Lamsma en Esther Mik  

 

Wij stellen ons graag aan u voor 

Nieuwe bestuursleden: continuïteit waarborgen en krachten bundelen 

Nicole Dekkers-Pieper heeft ervaring als directeur-bestuurder bij Roessingh 

Revalidatie Techniek en kent de vraagstukken waar SOHN zich mee bezighoudt. 

‘De orthopedische hulpmiddelen sector staat onder druk. Het doel is dat we de 

continuïteit blijven waarborgen met getrainde vakmensen. De SOHN partners 

staan voor hun kwaliteit. Ons blijven verbeteren en doorvontwikkelen is daarom 

essentieel. Multidisciplinair nieuwe technieken uitproberen. 

Ontwikkelprogramma’s opzetten waar we als partners onze waarde kunnen 

toevoegen. Professionaliteit en passie voor ons vakmanschap is wat mij drijft en 

ik kijk ernaar uit om deze rol binnen SOHN te vervullen!’ 

Eric Lamsma, bestuurder bij Bewegingsvisie, is al geruime tijd vanuit diverse 

invalshoeken betrokken bij de bewegingszorg in 

Nederland. ‘Komende vanuit ziekenhuizen en in het bijzonder de 

orthopedische chirurgische sector is bewegen niet voor iedereen 

vanzelfsprekend en zijn de beperkingen snel voelbaar. Ook vanuit mijn 

diverse rollen in de topsport liggen resultaten en beperkingen qua 

bewegen ook dicht bij elkaar. Hoe mooi zou het zijn om elke vorm van 

bewegen en de problemen hierbij te kunnen verbeteren.’ 

Volgens Eric is het belangrijk om als branche met de verschillende 

stakeholders ervoor te zorgen dat we door het delen van kennis onze 

klanten een betere kwaliteit van leven kunnen geven. ‘Via SOHN kunnen 

we deze kennis beter inzetten door innovatie en ook onderzoek. Zodat we gezamenlijk minder 

gefragmenteerd, meer centraal én krachtiger kunnen optreden. Ook om als branche beter toegerust te 

zijn voor overheidsmaatregelen en de macht van verzekeraars. SOHN heeft veel kennis en ervaring 

die we goed met elkaar kunnen inzetten en verbreden. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’  
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Programma Continuïteit  

Stand van zaken naar aanleiding gezamenlijke brief SOHN, NVOS Orthobanda, NVCZ, 

Firevaned en FHI 
Op 20 oktober 2022 hebben de brancheorganisaties gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar de 

Minister van VWS, de vaste Kamercommissie VWS, de Tweede Kamer, het ministerie van VWS 

Directie GMT, ZN en de NZa. In deze brief spraken de organisaties hun zorgen uit over de 

toegankelijkheid van zorg voor ruim 1,5 miljoen patiënten met ernstige functionerings- of 

mobiliteitsproblemen. Deze patiënten zijn afhankelijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. Door 

de hoge inflatie en stijgende kosten staat de hulpmiddelensector onder druk. Het dringende verzoek 

aan de minister is zorgverzekeraars te wijzen op verantwoord inkoopgedrag en zich te conformeren 

aan de oproep van de NZa de stijging van de prijsindexcijfers op passende wijze door te voeren in de 

contract afspraken. Ook daar waar het al eerder afgesloten meerjarige overeenkomsten betreft waarin 

evident geen rekening gehouden is met de huidige inflatie. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit en 

continuïteit van hulpmiddelenzorg in stand te kunnen houden. 

Als reactie op deze en vele andere brandbrieven en Kamervragen is een kamerbrief gepubliceerd en 

heeft VWS laten weten geen partij te zijn bij het afsluiten van de contracten voor hulpmiddelenzorg 

maar dat dit niet wegneemt dat VWS de signalen serieus neemt. VWS laat weten dat zij zich vanaf de 

zomer 2022 laten informeren in de vierhoek leveranciers, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie 

over de zorgen die er zijn.  Vertegenwoordigers van zorgaanbieders/leveranciers en patiënten houden 

contact met elkaar over mogelijke vervolgacties. 

 

Samenwerking Hulpmiddelenzorg 

Presentatie resultaten onderzoeken verbetering samenwerking en financiering 

hulpmiddelenzorg  
Als reactie op signalen uit de branche heeft het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelenzorg afgelopen jaar 

twee onderzoeksvragen uitgezet: hoe kunnen we beter samenwerken en hoe kunnen we een 

duurzame financiering van de hulpmiddelenzorg realiseren. Eind september werd het verslag met de 

resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd.  

Alle partijen die bij de verstrekking van hulpmiddelen betrokken zijn, hebben tijdens diverse 

bijeenkomsten de focus gelegd op de hulpmiddelenzorg waarvan de kwaliteitsstandaarden zijn 

gedeponeerd bij het Zorginstituut: diabeteszorg, stomazorg, incontinentiezorg, prothesezorg en 

compressiehulpmiddelenzorg.  

De onderzoeken leverden tot nu toe diverse uitkomsten op. Er is echter ook geconstateerd dat dit 

onderwerp nog niet afgerond kan worden, zeker in de huidige economische situatie. Een van de 

knelpunten is het ontbreken van indexatie clausules in de zorgverzekeraarsovereenkomsten. De 

aparte sessies tussen de koepels zorgverzekeraars en zorgaanbieders/leveranciers (zoals SOHN) 

worden voorlopig dan ook voortgezet. Een aantal voornamelijk financieel gerelateerde knelpunten 

bevindt zich heel specifiek op de ‘as’ zorgverzekeraars-zorgaanbieders/leveranciers. Met deze partijen 

zijn sessies belegd om bij deze specifieke knelpunten stil te staan. 

Esther Mik is blij met de uitkomsten van deze twee onderzoeken: ‘Het is goed nieuws dat er nu een 

structuur staat als basis voor de organisatie en governance van de samenwerking rondom 

hulpmiddelenzorg, inclusief een escalatieroute. Aan de andere kant hebben we ook moeten 

concluderen dat heel veel knelpunten nog niet zijn opgelost. We hebben elkaar dan ook beloofd met 

dezelfde positieve energie door te gaan.’ 
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Samenwerking en financiering hulpmiddelenzorg  
Taakverdeling en organogram 

Om de kwaliteit en continuïteit van hulpmiddelenzorg ook op voor de 

lange termijn te borgen is op 14 oktober jl. besloten de organisatie 

‘Samenwerking Hulpmiddelenzorg’ te structureren. Zie in eerdere 

nieuwsbrieven de berichten over Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen 

(BOH), kwartiermakers, “werktafels” en de kwaliteitsstandaarden 

prothesezorg en compressiezorg. Dit zal de komende maanden tot 

april 2023 plaatsvinden, SOHN draagt bij aan dit proces. 

 

Werktafel 3  

“Werktafel 3” is een van de werkgroepen waarin hulpmiddelenzorg 

aanbieders en zorgverzekeraars geadresseerde knelpunten m.b.t. 

financiering (in brede zin) met elkaar bespreken en willen kijken hoe 

deze (voor een deel) opgelost kunnen worden. 

Enkele onderwerpen die wat SOHN betreft aan de orde moeten 

komen zijn: 

 Verduidelijken financieringsafspraken (wat valt binnen de afspraken tussen 

zorgverzekeraars/zorgaanbieders en leveranciers) 

 Financiële risico’s waaronder ontbreken van indexeringsclausules bij meerjarige 

overeenkomsten 

 Toenemende administratie 

 Innovatie 

 

Promotie naamsbekendheid orthopedisch (schoen)technoloog 
SOHN werkt al enige tijd met Hogeschool Fontys, NVOS Orthobanda en NBOT samen aan het 

vergroten van de naamsbekendheid van het beroep orthopedisch (schoen)technoloog. Door middel 

van het geven van voorlichting over de opleidingsmogelijkheden en het vak zelf, willen we jongeren 

interesseren om een carrière in onze branche te overwegen.  

In het kader daarvan bracht SOHN onlangs de promotiecampagne voor de voorlichtingsbijeenkomsten 

van Fontys in oktober onder de aandacht en dan met name voor de opleiding Mens en Techniek, 

Orthopedische (Schoen) Technologie. Ook de komende voorlichtingsbijeenkomsten van Fontys op 17 

en 21 januari 2023 zal SOHN via de eigen middelen en de partnerorganisaties promoten.  

 

Programma Kwaliteit 

PPP (Protocol Prescriptie Prothese) Been  

Het protocol en het rapportageformulier AAK zijn in lijn gebracht met de module Prothesezorg 

van het kwaliteitskader als onderdeel van het generiek kader hulpmiddelenzorg (Zorginstituut 

Nederland). Zorgaanbieders die prothesezorg bieden, kunnen de documenten downloaden via de 

website van ISPO Nederland: Download PPP protocol verstrekkingsproces 

beenprothesen 2022.pdf en Download Rapportageformulier AAK proefsessie 

2022.pdf  
 

Ervaringen over handreiking en toolbox Module Compressiehulpmiddelenzorg 
In juni is de handreiking Compressiehulpmiddelenzorg voor zorgverleners gepresenteerd. De 

handreiking ondersteunt zorgverleners in het gesprek met een cliënt. Door middel van interviews, 

postermateriaal, een brochure en video. Want juist een zorgverlener kan een cliënt informeren over 

het gebruik van hulpmiddelen. Zoals huidtherapeut Karlijn Sterkenburg: ‘Mijn advies is om je altijd in te 

leven in de patiënt. Kijk naar de patiënt en kijk wat mogelijk is. Breng eigenlijk de patiënt in kaart. Want 

als het hulpmiddel niet geschikt is, zal iemand het niet dragen. Dat is niet goed voor de patiënten en 

de zorg zelf.’ Kijk hier meer ervaringen en de toolbox.  

  

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/hulpmiddelenzorg-generiek-kwaliteitskader
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/hulpmiddelenzorg-generiek-kwaliteitskader
https://www.ispo.nl/bestanden/ppp-protocol-verstrekkingsproces-beenprothesen-2022.pdf
https://www.ispo.nl/bestanden/ppp-protocol-verstrekkingsproces-beenprothesen-2022.pdf
https://www.ispo.nl/bestanden/registratieformulier-ppp-beenprothesen-2022.pdf
https://www.ispo.nl/bestanden/registratieformulier-ppp-beenprothesen-2022.pdf
https://lymfoedeem.nl/module-compressiehulpmiddelenzorg/#Handreiking%20bij%20de%20Module%20Compressiehulpmiddelenzorg
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Werkgroep auto adaptieve KEVO 
Amsterdam MC heeft in samenwerking met relevante stakeholders in het ortheseveld (zorgverleners, 

partnerorganisaties SOHN, ervaringsdeskundigen, beroepsverenigingen, patiëntverenigingen en 

zorgverzekeraars) een subsidie vooraanvraag ingediend voor toegepast onderzoek naar veilig lopen 

en beter functioneren thuis met computergestuurde beenorthesen. Medio december 2022 volgt de 

uitslag of de aanvraag verder uitgewerkt mag worden.  

 

ProtheseAcademie  
De ProtheseAcademie is een netwerk van 23 partijen waar praktijk, 

beleid, onderwijs en onderzoek samenkomt. De ProtheseAcademie heeft 

een eigen LinkedIn pagina voor het laatste nieuws over de projecten en 

alle nieuwe ontwikkelingen. 

Gebruiker centraal 

Deze Academische werkplaats richt zich op het verbeteren van 

tevredenheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van arm- en beenprothesen in de thuissituatie. Hierbij 

staat de gebruiker centraal. Zo heeft de gebruiker direct voordeel van de resultaten. SOHN is, naast 

patiëntenvereniging Korter maar Krachtig, een kernpartij van de ProtheseAcademie. De volgende 

partnerorganisaties van SOHN zijn betrokken: Bewegingsvisie, De Hoogstraat, Roessingh, Rijndam, 

Papenburg, Livit en OIM. 

Projecten 

Op dit moment worden met betrokken partners 4 praktijkgerichte projecten gedefinieerd: 

1. Comfortverbetering van arm en beenprothesen; 

2. Verminderen van de ecologische voetafdruk van arm en beenprothese verstrekkingen; 

3. Digitalisering en implementeren PPP Been en evaluatie update PPP Arm. Plus de 

ontwikkeling/evaluatie van een Keuzehulp; 

4. Het ontwikkelen en implementeren van een Vraag en antwoordbank voor gebruikers. 

Daarnaast zijn er 3 onderzoeksprojecten:  

Doelmatigheid studie: 

1. Educatie en training van mensen met een beenprothese in de thuissituatie 

Voorbereidende studies: 

2. Het meten van arm- en beenprothesegebruik in huis en in de leefomgeving van de gebruiker 

(instrument ontwikkeling) 

3. Toegevoegde waarde van een pas- of proefprothese voor doelmatige verstrekking aan arm- of 

beenprothesegebruikers (pilot studie) 

 

Alle projecten zijn in voorbereiding. In volgende nieuwsbrieven van SOHN en via de LinkedIn pagina 

wordt u op de hoogte gehouden. 

 

Academische Werkplaats HOMELAND 
Academische Werkplaats HOMELAND (at HOME Lower-extremity Amputation Nihilation in Diabetes 

and other neuropathies) wil betere hulpmiddelenzorg om amputaties te voorkomen, kosten te 

besparen en gebruikers langer hun kwaliteit van leven te laten behouden. 

Waarom Academische Werkplaats HOMELAND? 

Hulpmiddelen in de thuissituatie zijn belangrijk voor de preventie van chronische voetwonden en 

amputaties bij mensen met diabetes en andere gevoelsstoornissen. Voorbeelden zijn orthopedisch 

schoeisel, steunzolen, onderbeengips, walkers, maar ook monitoring tools zoals thermometers. 

HOMELAND is het eerste brede samenwerkingsverband in dit veld dat wetenschap, praktijk en 

onderwijs met elkaar verbindt. Samen zoeken we effectiever naar antwoorden op vragen uit de 

praktijk, en zorgen we dat nieuwe kennis effectiever en duurzamer in de praktijk terecht komt. 

https://www.linkedin.com/posts/protheseacademie_protheseacademie-armprothese-beenprothese-activity-7000826019016245250-U6E-?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/protheseacademie_protheseacademie-armprothese-beenprothese-activity-7000826019016245250-U6E-?utm_source=share&utm_medium=member_android
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Ik ben een orthopedisch schoentechnoloog dan wel ik heb een orthopedisch schoentechnisch bedrijf 

en heb interesse - wat kan ik doen? Heeft u interesse om aan te haken bij Academische Werkplaats 

HOMELAND? Neem contact op met de coördinator: Dr. Jaap van Netten; 

j.j.vannetten@amsterdamumc.nl. Op dit moment worden plannen uitgewerkt. Er is dus nog geen 

concrete informatie beschikbaar over rollen binnen die plannen. Jaap kan ontwikkelingen verder 

toelichten en bespreken welke rol er voor u binnen deze Academische Werkplaats is of kan komen. Of 

lees een interview met Jaap waarin hij meer toelicht over HOMELAND. 

Indicatiematrix orthopedische voetzorg en bekostigingssystematiek Zilveren Kruis 

Stand van zaken, ook gedurende het jaar 2023 is instappen mogelijk 
Doelmatige zorg en passende bekostiging gaan vanaf begin dit jaar hand in hand voor leveranciers 

van orthopedische schoenen die afspraken hebben met Zilveren Kruis. Zilveren Kruis springt als 

eerste zorgverzekeraar in op de mogelijkheden die de indicatiematrix orthopedische voetzorg biedt. 

Deze matrix koppelt de zorgvraag op een objectiveerbare manier aan kwalitatieve, doelmatige zorg. 

Op basis van de uitkomsten van deze matrix kunnen zorgaanbieders per 2022 een prijs in rekening 

brengen die recht doet aan de zorg die zij leveren. Met de introductie van deze nieuwe 

bekostigingssystematiek maakt Zilveren Kruis een einde aan de situatie waarbij er één gemiddeld 

producttarief in rekening mocht worden gebracht en geen rekening werd gehouden met de 

complexiteit van de schoenoplossing en bijbehorende dienstverlening. Op dit moment maakt bijna de 

helft van de zorgaanbieders al gebruik van de indicatiematrix met de nieuwe bekostigingssystematiek.  

 

Volgens Gerard Gravemaker (NVOS-Orthobanda) zorgt de indicatiematrix ervoor dat je tot een betere 

onderbouwing van je hulpmiddel en diensten komt. ‘We zijn van oudsher opgeleid om praktisch te 

denken. Door ‘het ICF-denken’ kun je via de matrix nu beter bepalen en vastleggen wat de patiënt 

echt nodig heeft. Deze manier van werken geeft ons de mogelijkheid te leren van onze aangeboden 

diensten en producten. Dat is een hele andere manier van werken en werkt prima.’  

‘De indicatiematrix is een echte vooruitgang’, zegt Lotte Weitkamp (OIM Voetzorg) die al enige 

maanden met de indicatiematrix werkt. ’Het functiegericht denken sluit aan bij de opleiding en de 

informatie over een klant is nu goed over te dragen aan een collega. Bovendien voorziet Zilveren 

Kruis aan de hand van de matrix in een passende bekostiging: je wordt betaald voor wat je levert.’ 

Haar advies voor collega’s die nog met de matrix aan de slag moeten is helder: ‘Gewoon doen. Het 

zal even wennen zijn en het lijkt in eerste instantie op extra invoerwerk maar het levert je heel veel 

op!’.   

Ook in 2023 is het mogelijk om gedurende het jaar in te stappen. Zo kunnen zorgaanbieders (nu nog) 

vrijblijvend gebruik maken van deze nieuwe systematiek waarbij afspraken met Zilveren Kruis 

gemaakt kunnen worden over een vangnet. De indicatiematrix is ontwikkeld door NVOS Orthobanda, 

maar is beschikbaar voor alle zorgaanbieders van orthopedische schoenen ter vervanging van het 

huidige NVOS voet-schoen protocol. 

 

Neem gerust contact op met info@stichtingohn.nl of info@nvos-orthobanda.nl mochten er vragen zijn. 

Wij kunnen u in contact brengen met ervaren gebruikers van de indicatiematrix. 

 

Innovatie en ontwikkeling 

SmartScan project 
SmartScan maakt het mogelijk objectief data te verzamelen over geometrie en positie van het 

aangedane lichaamsdeel (zoals de voet) tijdens het aanmeetproces. 

Met project SmartScan richten de onderzoekers zich op een nieuwe manier van werken. Het 

onderzoek naar dit hightech instrument heeft 2 doelen: 1) Het methodisch expliciteren en valideren 

van de impliciete kennis die behandelaars hebben. En 2) Het vernieuwen van het aanmeetproces. 

Mochten u meer willen weten over het SmartScan project, kijk dan op de website van Fontys 

Hogeschool.  

 

mailto:j.j.vannetten@amsterdamumc.nl
https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis/interview-jaap-van-netten/?utm_source=linkedin
mailto:info@stichtingohn.nl
mailto:info@nvos-orthobanda.nl
https://fontys.nl/Onderzoek/Health-Innovations-Technology-1/SmartScan.htm
https://fontys.nl/Onderzoek/Health-Innovations-Technology-1/SmartScan.htm
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Opleidingsaanbod 

Trainingen FeetForward 
FeetForward biedt training en advies voor alle professionals in de voet- en loopzorg. Kies een 
onderwerp passend bij uw specialisatie: van CVA, diabetische ulcera tot knie-artrose en van HMSN tot 
Kindervoeten en het Syndroom van Down en Reumatoïde Artritis. Het trainingsaanbod van 
FeetForward is te vinden op deze website. 

 

Zorgplan 
Zorgplan biedt scholing, training en advies op maat voor alle partijen in de zorgsector. Als specialist in 

hulpmiddelenzorg én actuele wet- en regelgeving, maakt Zorgplan organisaties en zorgprofessionals 

krachtiger met meer kennis. Kijk hier voor het actuele trainingsaanbod. 

Trainingen NBOT 
Het trainingsaanbod 2023 voor orthopedisch technologen is te vinden op deze website. 

Trainingen ISPO NL  
Alle activiteiten van ISPO NL zijn te vinden op deze website. 

Trainingen FeetForward: zelf beter up-to-date zijn dan uw cliënt 

Uw cliënten worden steeds wijzer omdat de toegang tot recente kennis via internet steeds 
laagdrempeliger wordt. Het is dus de kunst om up-to-date te zijn en blijven, ondanks drukke 
werkdagen en reistijd. Wij wijzen u de weg naar relevante richtlijnen, bronnen en trainingen. 

Richtlijnen 
Verwijzers zoals revalidatieartsen, huisartsen en orthopedisch chirurgen baseren de medische 
behandelingen op richtlijnen. Deze richtlijnen zijn een samenvatting van de wetenschap en expert 
opinion, en beschrijft wie wat doet op welk moment, en waarom. Ideaal dus om snel up-to-date te 
blijven voor behandelaren. De prothese richtlijnen van bovenste en onderste en extremiteit bevatten 
veel hulpmiddel-gerichte informatie. Deze vindt u via www.ispo.nl/richtlijnen en via de 
richtlijnendatabase: Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit. 

  
De volledige medische richtlijnen bevatten honderden pagina’s met veel informatie. De webversie 
bevat veelal een samenvatting of patiëntenversie voor een snel en goed leesbaar overzicht. Andere 
goede vindplaatsen voor geldende richtlijnen staan vermeld op de volgende sites: 
https://richtlijnen.nhg.org/ (huisartsen) en https://richtlijnendatabase.nl/ (overige disciplines) Binnen 
deze sites kunt u zoeken op onderwerp.  

 

Welkom nieuwe partner! 

De afgelopen maanden hebben wij FeetForward als partnerbedrijf mogen verwelkomen. Namens 

FeetForward licht Mirjam Tuinhout toe waarom ze deze stap zet:  

‘De missie van FeetForward is Een Leven Lang Lopen. We bieden vakinhoudelijke, geaccrediteerde 

trainingen voor orthopedisch (schoen)technologen, podotherapeuten, registerpodologen en medisch 

pedicures. Daarnaast zijn we aangesloten bij de kwaliteitsregisters: KABIZ/KWOT & Stichting Loop, 

KP/ADAP én Procert/KRP. FeetForward verbindt professionals uit de 0e, 1e en 2e lijns voet- en 

loopzorg op een praktische en laagdrempelige wijze.’  

Mirjam kan zich verplaatsen in de dagelijkse praktijk van de betrokken professionals in de voet- en 

loopzorg: ‘Ik zorg met mijn bedrijf voor het overbrengen van recente en relevante medische kennis 

over de aandoening. Dit biedt professionals een helicopterview op voetklachten, ziektes, diagnostiek, 

zolen, schoenen, hulpmiddelen, preventie, huidbehandelingen, operaties, medicijnen, training, en wat 

te doen wanneer. Oftewel: ook FeetForward heeft zorgkwaliteit, professionalisering, innovatie en 

wetenschap hoog in het vaandel en sluit zich daarom graag aan bij SOHN.’ 

 

https://www.feetforward.nl/product/online-training-voeten-en-cva/
https://www.feetforward.nl/product/voeten-en-neuropathische-ulcera/
https://www.feetforward.nl/product/voeten-en-knie-artrose-behandeling-en-biomechanica/
https://www.feetforward.nl/product/voeten-en-hmsn/
https://www.feetforward.nl/product/kindervoeten-en-het-syndroom-van-down/
https://www.feetforward.nl/product/online-training-voeten-en-reumatoide-artritis/
https://www.feetforward.nl/aanbod/trainingen/
https://www.zorgplan.nl/trainingen
https://www.nbot.nl/trainingen
https://www.ispo.nl/activiteiten
http://www.ispo.nl/richtlijnen
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/amputatie_prothesiologie_onderste_extremiteit/startpagina_-_amputatie_en_prothesiologie_onderste_extremiteit.html
https://richtlijnen.nhg.org/
https://richtlijnendatabase.nl/
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Agenda 

Open Dagen Fontys:  
Opleiding Mens en Techniek - Orthopedische (Schoen)Technologie  

 Online voorlichting 17 januari 2023 

 Open Dag 21 januari 2023 

Tip: Deel dit via uw eigen communicatiekanalen.  

 

Symposium NBOT 
Vrijdag 17 maart 2023 
Locatie: Utrecht 
Thema “Back to the basics – Hoe de basis vernieuwend kan zijn".  
De inschrijvingen zullen te zijner tijd via de website openen. 

 

19TH ISPO WORLD CONGRESS 
Maandag 24 april 2023 

Locatie: Guadalajara, Mexico 

  

Communicatie met SOHN 

E-mail: info@stichtingohn.nl 
Website SOHN: Voor het laatste nieuws, aanmelden voor activiteiten 

en informatie over onze partners. 

LinkedIn: Sluit u bij ons groeiende netwerk via de LinkedIn pagina van 

SOHN. 

 

https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm
https://www.nbot.nl/nbot-symposium
https://www.ispo.nl/activiteiten/24/19th-ispo-world-congress
mailto:info@stichtingohn.nl
http://www.stichtingohn.nl/
https://www.linkedin.com/company/stichting-orthopedische-hulpmiddelenzorg-nederland/
https://www.linkedin.com/company/stichting-orthopedische-hulpmiddelenzorg-nederland/

