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VAKLITERATUUR

VOOR DE ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

In de branche van de orthopedische
schoentechniek bestaat al geruime
tijd de behoefte ‘vakkennis’
opnieuw vast te leggen in boekvorm, daar bestaande vakboeken
grotendeels zijn verouderd en/of
maar ten dele de vakkennis
bevatten die de orthopedische
schoentechnicus zou moeten
bezitten.

U

it de branche zelf, maar
ook uit het onderwijs en
vanuit andere disciplines
is herhaaldelijk het verzoek gekomen orthopedisch schoentechnische vakkennis te
documenteren. In het verleden zijn er
enkele specifieke boeken geschreven
voor de orthopedische schoentechniek. De geschreven boeken dekken
echter bij lange na niet de volledige
vakinhoudelijke kennis welke een
orthopedisch schoentechnicus zou
moeten bezitten. Dit betekent dat het
voor de studenten orthopedische
schoentechniek, maar ook voor de
orthopedische schoentechnici, zelf
niet makkelijk is bepaalde vakinhoudelijke onderwerpen te bestuderen.
Na een uitgebreide voorbereidingsfase heeft het bestuur van de NVOS, in
samenspraak met deskundigen, een
tiental onderwerpen geselecteerd
waarvan de theoretisch inhoudelijke
vakkennis zal (in eerste instantie) worden vastgelegd in boekvorm.
Er is een project geformuleerd waarbinnen deze gekozen onderwerpen in
tien afzonderlijke boeken zullen worden beschreven.
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De boeken hebben de volgende
‘werktitels’:
1. Onderwerk
2. Patronen
3. Schachten
4. Leesten
5. Voetbedden, supplementen,
orthesen en prothesen
6. Aanpassingen aan confectieschoenen
7. Aanmeettechnieken
8. Anatomie
9. Praktische orthopedie
10. Werktekeningen
Deze vakliteratuur moet dienst kunnen doen als (bij-)scholingsmateriaal
voor de studenten in opleiding tot
orthopedisch schoentechnicus, de
praktijkbegeleiders in de orthopedisch
schoentechnische bedrijven en de

gevestigde orthopedisch schoentechnici. De vakboeken worden zó samengesteld, dat ze onafhankelijk van een
bepaalde opleidingsstructuur kunnen
worden gebruikt. Daarnaast moet
middels deze boeken de vakkennis
van de orthopedische schoentechnicus inzichtelijker worden voor derden,
zoals fysiotherapeuten, podotherapeuten, orthopedisch chirurgen, revalidatie artsen, orthopedisch
instrumentmakers en anderen.
De boeken worden geschreven door
erkende ‘domeindeskundigen’, die
dicht bij de orthopedische schoentechnische praktijk staan. Geschreven
teksten worden beoordeeld en gecorrigeerd door andere ‘domeindeskundigen’. Verschillende disciplines zullen
hun medewerking verlenen aan dit
project, zoals vele orthopedisch
schoentechnici, docenten, wetenschappers, revalidatie artsen, orthopedisch
chirurgen, neerlandici, fotografen.
Door kwaliteitscontroles in te voeren
zullen de uiteindelijke producten een
breed draagvlak genieten. In het verleden heeft dit werkscenario tijdens
de productie van het Aandoenings
geLeid Functie Onderzoek Systeem
(ALFONS) zijn diensten bewezen. De
periode waarin de vakboeken worden
ontwikkeld zal twee jaren bestrijken,
eind maart 2002 zullen alle tien de
boeken het levenslicht hebben gezien.
De geproduceerde boeken zullen
daarnaast moeten worden uitgegeven
en het bestuur van de NVOS onderzoekt op dit moment de verschillende
mogelijkheden. Doelstelling daarbij is
dat de uitstraling van de vakboeken
een positieve bijdrage zal leveren aan
de profilering van de Nederlandse
Orthopedische Schoentechniek.
Het bestuur van de NVOS spreekt de
hoop uit op de ledenvergadering van
dit najaar de eerste vakboeken te
kunnen presenteren.
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