schoen (A-schoeisel). Om deze mensen ook van dienst te zijn moet de
branche de markt van het geselecteerd comfortschoeisel gaan ontdekken. Professor de Vries, revalidatiearts,
is in opdracht van VWS/CVZ bezig met
een onderzoek met de vraag in hoeverre het aanbod van schoeisel op de
markt geschikt is voor onze branche.
En of het aanbod een aanvulling kan
zijn op het huidige B-schoeisel. Dit
schoeisel moet voldoen aan strenge
criteria en gaat mogelijk gebruikt worden voor de lichtere voetafwijkingen.
Maar het is zeer nadrukkelijk géén
orthopedisch schoeisel. Dit onderzoek
en de cursus lopen nogal parallel, vandaar dat professor De Vries ook een
lesavond voor zijn rekening neemt.

,

Voor wie is deze cursus bedoeld?
De paskamermedewerkers en orthopedisch schoentechnici kunnen deelnemen aan de cursus. De bedoeling is
dat zeker één persoon in een orthopedisch technisch bedrijf deze cursus
gevolgd heeft. Die verantwoording
dient elk bedrijf, dat zichzelf serieus
neemt, op zich te nemen. Zodat men
aan de vraag naar goed aanpasbaar,

modieus comfortschoeisel voor mensen met lichtere voetafwijkingen kan
beantwoorden.
Is er vraag naar modieus comfortschoeisel, geschikt voor lichte
voetafwijkingen?
Ja, de cliënt van vandaag is een stuk
assertiever. Het aanschaffen van
orthopedische maatschoenen wordt
vaak als duur en onmodieus beleefd
door de cliënt. Dat is jammer en door
de huidige ontwikkelingen op orthopedisch schoengebied ook niet kloppend met de werkelijkheid. Jonge
mensen kiezen, mits de mogelijkheid
bestaat, liever modern ogend schoeisel. Hier ligt een taak voor de orthopedische schoentechnici. Wellicht kan
deze cursus helpen de orthopedische
schoen een moderner imago te bezorgen. Een aangepaste comfortschoen
kan bij een grote groep mensen, die
lichtere voetafwijkingen hebben, volstaan. Doordat de prijs lager ligt, kunnen meer mensen gebruik maken van
aangepast schoeisel. De functionaliteit
blijft natuurlijk voorop staan, daar is
geen twijfel over mogelijk. Als de
orthopedische schoentechnieker weet

wat er mogelijk is dan ligt een nieuwe
markt voor hem open. Dus is het
belangrijk dat de kennis van anderen
wordt overgedragen, want het vak
verandert en wordt steeds creatiever.
Hoe ziet u de toekomst van het
geselecteerd comfortschoeisel?
Door deze cursus zullen veel orthopedische schoentechnici in aanraking
komen met collega's die ervaring hebben op het gebied van samenwerkingsverbanden met de detailhandel.
Ook zullen zij kennismaken met de
nieuwe markt van geselecteerd confectieschoeisel die gebruikt kan worden in onze branche. Dat geeft een
bredere kijk op de uitvoering van het
orthopedisch schoentechnisch bedrijf.
De creativiteit van de schoentechnici
zal nog meer worden aangesproken.
Kortom, een nieuwe markt ligt voor
ons open en willen we voorbereid zijn
op de allerlaatste ontwikkelingen dan
zullen we onszelf als branche open
moeten stellen voor nieuwe ideëen.
Voor meer informatie:
info@rameau.nl of de SVGB,
Telefoon: 030-6036756

OFOM JUBILEERT!

25 JAAR

De stichting OntwikkelingsFonds
Orthopedisch Maatschoentechnisch
bedrijf bestaat dit jaar 25 jaar.
Ik wil niet op deze plaats en ook
niet op dit moment het ontstaan
en de geschiedenis belichten,
omdat daar op een andere manier
aandacht aan wordt besteed.
De bijzondere plaats van het
OFOM in de orthopedische
schoentechnische branche is werkelijk uniek en ik durf te stellen dat
mede door OFOM het niveau van
het beroep orthopedisch schoentechnicus zich in die 25 jaar geweldig
heeft weten te ontwikkelen.
Door: J.F.T. Bredie, voorzitter stichting OFOM

H

et OFOM zelf heeft die
ontwikkeling gestimuleerd en die tevens financieel mogelijk gemaakt en
wat voor die ontwikkeling in aanmerking kwam is uitgedacht door de
NVOS en in plannen aangeboden.
Plannen die tot stand gekomen zijn
door middel van medische- en technische deskundigheid van TNO, Bureau
Leeuwendaal en van andere instituten. De door het bestuur van de Stichting OFOM beoordeelde
onderzoeksplannen werden zonodig
bijgesteld door een aangestelde deskundige commissie, waarna het
besluit tot subsidiëring werd genomen. Deze subsidiëring geschiedde
altijd op bepaalde voorwaarden t.w.
tussentijdse rapportages, de eindrapportage en de publicatie in het vakblad Orthopedische Schoentechniek
of in andere tijdschriften.
Een zeer belangrijk gegeven voor de
subsidiegever OFOM was dat de resul-

taten van genoemde onderzoeksplannen om te zetten in praktische toepassing voor de Orthopedische
Schoentechniek.
Hoe geven we nu gestalte aan het 25jarig jubileum van de stichting OFOM?
Ten eerste door het uitgeven van een
jubileumboekje over het ontstaan en
de geschiedenis van de stichting
OFOM in de afgelopen 25 jaar.
Ten tweede door een jubileumcongres te houden op woensdag 31
oktober 2001 in slot Zeist te Zeist. Een
aantal deskundigen uit de medischeen technische wereld zullen de toekomst van de orthopedische schoentechniek belichten en in een bepaald
perspectief stellen.
Het bestuur van de OFOM is met deze
voorbereidingen reeds lang bezig.
Ongetwijfeld zult U hebben vastgesteld wat het OFOM in die 25 jaar
heeft betekend voor de orthopedische
schoentechniek. Ook voor de toekomst blijft het OFOM zich inzetten.
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