TEKST Claudia Beers

35 jaar OFOM
een terugblik op het symposium
‘Toekomst rondom voetzorg’
van 2 december 2011
Ter ere van het 35 jaar bestaan van de OFOM was wederom Slot Zeist het decor
voor het symposium “Toekomst rondom voetzorg”, evenals 10 jaar geleden, bij
het 25-jarig jubileum.
Jan Bredie, voorzitter van OFOM en grondlegger 35 jaar geleden, vertelt:
“De doelstelling 35 jaar geleden was ‘de
begeleiding en ontwikkeling van het
orthopedisch maatschoenmakersbedrijf op
wetenschappelijk en technisch gebied’.
Hoe vertaal je dit naar de praktijk om te
komen tot kwaliteitsverbetering. Daarvoor is
nodig een adequate beroepsopleiding met
up-to-date leermiddelen en leerstof. Om dit
te realiseren was, en is, er geld nodig. Dat
werd door de orthopedische bedrijven en
de zorgverzekeraars goed begrepen. Beiden
hadden een groot belang bij deze ontwikkeling. Na goed overleg werd het ontwikkelingsfonds opgericht.
De resultaten werden vertaald in onderwijsmogelijkheden en kwamen beschikbaar via
leerstof, leerboeken en programma’s op
CD-rom. Vaak gebruikt op voorlichtings
bijeenkomsten en bijscholingstrajecten.
Deze hele ontwikkeling heeft ertoe geleid
dat wij nu op een hoogstaand vakniveau zijn
gekomen met een opleiding orthopedische
techniek op hbo niveau.“
2 december 2011. Samen met een honderdtal
collega’s uit de schoentechnische bedrijven
werd dit jubileum gevierd met een symposium.
Klaas Postema was onze dagvoorzitter en
introduceerde de verschillende sprekers.
Bert Donders en Emiel Kistemaker spraken
vanuit de DHTA en zij schetsten de evolutie
van 35 jaar onderwijs orthopedische schoentechniek. Aansluitend gaf Fred Holtkamp
namens Fontys paramedische hogeschool
een uiteenzetting over de rol en positie van
hoger beroepsonderwijs in de toekomst.
Jaap van Netten presenteerde het “MOS”project, zijn wetenschappelijk onderzoek,
waarmee het gebruik van orthopedisch
schoeisel in kaart is gebracht, met een ver-

dere verdieping naar wie en waarom. Sicco
Bus, eveneens onderzoeker, onderstreepte
in zijn presentatie het belang van (wetenschappelijk) onderzoek en toekomstige
ontwikkelingen.
Nicky Narraina heeft als manager van LFT
Medical de ontwikkelingen van digitalisering
in de voetzorg getoond. Belangen worden
immers breder gedeeld en ook meer toegankelijk voor bedrijven en ontwikkelingen
buiten de branche. Jeroen Crasborn, senior
adviseur strategie divisie van Achmea Zorg
en Gezondheid, gaf een visie naar een
kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg.
Che Hsin Falkenström nam ons mee op
reis naar de toekomst en weer terug. De
sprekers hadden hun presentaties goed op
elkaar afgestemd en de variatie heeft een
interessant geheel opgeleverd, zo waren de
reacties van de aanwezigen.
Het symposium werd afgesloten met een
paneldiscussie waar door Klaas Postema
een aantal stellingen werden geponeerd.
Zowel de reacties van de sprekers als de
reacties vanuit de zaal hebben aan deze
middag een mooie afsluiting kunnen geven.
Tot slot, hij wilde het zelf graag stilhouden,
werd ook een moment van dank uitgesproken naar Jan Bredie, als aftredend voorzitter
OFOM. Hij heeft immers een grote bijdrage
geleverd en werd daarom, samen met zijn
vrouw, zeer verdiend, even voor het voetlicht
gehaald en in het zonnetje gezet.
Daarna kon iedereen op informele wijze
met elkaar bijpraten en nagenieten van een
heerlijk buffet.
De ontwikkelingen op medisch wetenschappelijk en technisch gebied staan nooit

stil en innoveren blijft noodzakelijk. OFOM
kan ook in de toekomst een belangrijke rol
blijven spelen en een hoge kwaliteit van de
opleiding blijven stimuleren. Dit is ook nog
eens duidelijk naar voren gekomen tijdens
dit symposium.
De teksten van de presentaties en/of de
presentaties zelf zijn terug te vinden op de
website www.nvos-orthobanda.nl evenals
een foto-impressie van deze dag. n
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