NVOS op huisartsbeurs
Ton Sels, secretaris

De NVOS was op zaterdag 4 juni met een spiksplinternieuwe
stand aanwezig op de Huisartsbeurs 2005 in Ahoy te Rotterdam.
Tijdens deze beurs werd door de NVOS voorlichting gegeven
over de activiteiten van de leden van de NVOS, de Orthopedisch
Schoentechnici. Zo’n 4.000 huisartsen en medewerkers in de
huisartsenzorg waren aanwezig op de Huisartsbeurs.
Vanuit het oogpunt de snelste route naar het oplossen van
voetproblemen werd een kleine uiteenzetting getoond van
de diverse oplossingen die de orthopedisch schoentechnicus
kan bieden voor de patiënt met voetproblemen. Een duidelijke
voorlichting van het werkgebied van de orthopedisch
schoentechnicus werd verder benadrukt door de verloting van

15 boeken. Dit boek is door de NVOS, in samenwerking met artsen
en andere veldpartijen, ontwikkeld en geeft een zeer goed inzicht
in de diverse indicaties en de daarbij aangeboden oplossing.
Huisartsen die de stand van de NVOS bezochten konden een
gratis digitale voetscan laten maken die dan direct op een laptop
te bekijken was. Daarnaast toonde de NVOS fragmenten van het
TV-programma “Hart in Aktie” met Wendy van Dijk. Hierin liet
Wendy van Dijk de wens van John Smits in vervulling gaan: twee
zwemflippers voor aan zijn beide onderbeen amputaties.
De NVOS zal dit najaar op meer beurzen vertegenwoordigd zijn,
zoals de Nederlandse Diabetesdagen op 28 oktober.

OFOM honoreert aanvraag beursbezoeken
Wim Kaptein

Inmiddels hebben we als NVOS onze eerste beurs achter de rug. Hoewel eenvoudig en relatief
low-budget van opzet, hebben we er een heel goed gevoel aan over gehouden. Het is een
pilot geweest voor andere beurzen in de toekomst: Onze branche moet bij de diverse belangengroepen en verwijzers meer bekendheid krijgen. Een beurs is een uitstekende mogelijkheid om de branche te profileren en in contact te komen met de diverse doelgroepen.
De werkgroep Educatie en Voorlichting
heeft, in samenspraak met het bestuur
van de NVOS, een plan opgesteld om in
de nabije toekomst op beurzen te kunnen
staan. Daarvoor is uiteraard een investering
nodig in divers presentatiemateriaal,
wat voor meerdere beurzen bruikbaar
is. Om een stand op een beurs aan te
kleden is er een presentatiewand en
counter nodig, maar ook folderrekjes en
audiovisuele apparatuur. Ook wordt er
nagedacht over een informatieve film over
de orthopedische schoentechniek. Op dit
moment zijn er diverse bureaus benaderd
voor offertes en worden mogelijkheden
bekeken.

Uiteraard is er voor dit alles veel geld nodig.
Ook kosten van deelname aan een beurs
zijn niet gering, vandaar dat de werkgroep
E&V een voorstel heeft gedaan aan OFOM
voor financiering. Dit voorstel is inmiddels
door OFOM geheel gehonoreerd, zodat alle
benodigdheden en beursdeelname vanuit
de OFOM worden gefinancierd.
De ontwikkeling van alle benodigdheden
is al in werking gezet, promotie en
presentatiemateriaal is gereed of in
de maak en de volgende beurzen/
evenementen staan al op de agenda:

• Support/Balance 2006
(19 t/m 22 april 2006)

Doet u ook mee?

Om deze beurzen –maar ook die in de
toekomst- te bemannen, hebben we
uiteraard vrijwilligers nodig. We doen bij
deze dan ook een beroep op u: Vindt u
– of een van uw werknemers- het ook leuk
om een dag de stand te bemannen en uw
branche te promoten, meld u dan aan via
nvos@nvos.nl. Uiteraard kunt u aanspraak
maken op een vergoeding van de ingezette
uren en reiskosten.

• Nederlandse Diabetesdagen
(28 oktober 2005)
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