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Hoofddorp, 16 april 2015,
Beste FON ingezetene of volger,
Hierbij in een flits een aantal actuele zaken. Dit maal over de ANWB Lentedagen.

Nieuw samenwerkingsproject met de ANWB
In de laatste Eindejaar-Nieuwsbrief meldde ik dat ik was benaderd door de ANWB
ledenvereniging met het verzoek om de mogelijkheid te bekijken om tijdens de
ANWB Lentedagen in het kader van Verkeersveiligheid, visuele screeningen te
verzorgen voor de bezoekers. De ANWB Lentedagen worden dit jaar gehouden in
Bussloo. Tijdens dit event kunnen de bezoekers allerlei zaken bezichtigen op het
gebied van recreatie, reizen, bag packing, mobiliteit maar ook verkeersveiligheid.
Voor het laatstgenoemde item is definitief tot stand gekomen dat de FON zal participeren tijdens dit event in het kader van Goed Zien = Veilig Rijden.
Dankzij intensieve samenwerking tussen Lisette Niesink (ANWB), Vormgever
Vincent van Zandvoort (studio Vormvast) en ondergetekende is een nieuwe FON
info-brochure ontwikkeld en tevens een plan de campagne gemaakt.
De bezoekers (verwachte aantal rond de 30.000) ontvangen op de verkeersplaats
een flyer met een tiental vragen. Uit de vragen rolt een score. Bij een verdachte
score kan men op de stand van de ANWB een visuscheck en bioptorscreening
ondergaan. Met een advies voor eventuele doorverwijzing naar een regionale FON
Optiek lid. Naast de bioptorscreening krijgt men bij ‘’niet pluis’’ tevens de nieuwe
ANWB-FON brochure mee over Visuele Disfuncties en Fixatie Disparatie.
De FON vrijwilligers die de oogscreeningen en adviezen verzorgen staan gekleed
in ANWB Crew outfit.
Op zaterdag 18 april zijn de afgevaardigde visuele screeners namens de FON:
Frank van Schaik (Docent Optiekopleiding Regiocollege Zaandam)
Jean van Heerdt (FON Visuele Screener te Hoofddorp)
Walter Leurs (FON Optometrist, Leurs Optiek te Stramproy)
Op zondag 19 april:
I.p.v. Walter Leurs zal Maaike Brookhuis (Samen Zien te Denekamp) de honneurs
waarnemen. Van Schaik en Leurs hebben in het verleden reeds eerder namens de
FON voor de ANWB visuele screeningen gehouden en voorlichting gegeven.

ANWB Ledenvereniging:
De ANWB telt ruim 4 miljoen leden. Het is voor de FON een enorme erkenning
dat deze organisatie steeds meer samenwerking zoekt met de FON voor totale
(functionele) oogzorg. Binoculaire oogzorg behoeft veel expertise en integriteit.
Beduidend meer dan bij standaardoogmetingen kunnen bij oogbalanscorrecties,
zoals FD, door foutieve diagnose, dan wel incompetente correcties leiden tot ernstige problemen. De FON staat als kwaliteitskeurmerk voor functionele oogzorg
die genoemde competenties waarborgt. Steeds meer mensen worden zich daarvan
bewust. Van de ANWB tot (para)medici, onderwijsprofessionals en collega’s van
de orthoptie/oogheelkunde. Zie ook: http://www.ouders.nl/artikelen/bioptor-nieuw
-screening-instrument-voor-fixatie-disparatie.
Samen staan we Sterk!

Bezoek ook de ANWB Lentedagen
Meer info google naar ANWB Lentedagen Bussloo 2015. Wellicht tot dan!

Agenda:

Met vriendelijke groeten,
Olly Satoer
Oprichter FON
www.info-fo.nl
Multidisciplinair Oogzorg Organisatie FON

15 april 2015: Seminar Visuele Disfuncties
en FD: Orthoptie-Optometrie Mario Punte
Optiek te Gaanderen.
8 juni en 15 juni: Cursus MKH Polatest
o.l.v. Ben Verkerk en Paul Dortland
8 juni 2015 VT Cursus Visuele Training
(Basic) Johan Schutte (aanmelden
via:info@info-fo.nl, www.schutteoptometrie.nl
15 oktober 2015: Lezing FON in Assen i.s.m.
Elzer-, Slot- en Sportel Optiek.

