Nieuwsflits maart 2012
Hoofddorp, 27 maart 2012,
Beste FON ingezetene of belangstellende,

Wij heten de volgende Optiekbedrijven van
harte welkom in de FON:

Prikkel je Zintuigen: De Spits van 29 maart 2012
Heunen Opticiens: Beek-Geleen Limburg
In dagblad de Spits verschijnt een speciale bijlage met als thema ‘’Prikkel je Zintuigen’’. Aangezien veruit de meeste prikkels die je dagelijks opneemt via de ogen
geschiedt heb ik in samenwerking met de vormgevers van de Spits een advertorial
van de FON vervaardigd. Prikkel je Zintuigen zal verschijnen in de Spits van donderdag 29 maart a.s. Het heeft een lezersbereik van 1.500.000 mensen. Bijgaand
treffen jullie de advertorial als bijlage aan. Na 29 maart 2012 mogen FON leden de
advertorial gebruiken voor eigen gebruik. Aangezien momenteel de leerlingen op
scholen zich in een belangrijke fase bevinden, is ook het tijdstip van vermelding
Optiek Verkerk: Amersfoort Utrecht
uitstekend.
‘’Ik pakte vaak de verkeerde potlood’’: De Witte Weekblad januari 2012
In januari j.l. verscheen in de Witte Weekblad een artikel verteld een 15 jarige
VWO leerling zijn geschiedenis over het hebben van FD met dyslectie. Maar ook
hoe hij van zijn FD was afgekomen door de combinatie van een prisma-oefenbril
met VT oefeningen. De term prisma-oefenbril wordt steeds meer gebruikt om te
benadrukken dat het mogelijk kan zijn om van de prismabril af te komen. Deze
casus van de kleinzoon van de wijlen bekende componist Tonnie Eijk, treffen jullie als bijlage aan. Ook staat het artikel online op de website van de FON.
Visuele disfuncties beïnvloeden negatief het functioneren van het individu
Het artikel met bovengenoemde titel voor het blad voor de Nederlandse Vereniging van Ergotherapeuten (NVE) is gereed. Als het blad uitkomt zal het artikel
geplaatst worden op de website van de FON. Nederland telt ongeveer tussen de
9000 en 10.000 ergotherapeuten.

Optiek Verkerk

Eyewish Mulder: De Bilt Utrecht

Eyewish Wisse: Roosendaal Brabant

FON Visuele Screening Cursus en naslagwerk Visuele Disfuncties
De cursus wordt tegenwoordig naast mij tevens door twee andere docenten verzorgd. Een daarvan is Anneke Bezem van bureau Sterk er Staan. Anneke is net als Kock Brilshop: Nijmegen Gelderland
mij wiskundige en stond zij vermeld in de laatste Nieuwsbrief. Anneke heeft een
prachtig naslagwerk met als titel Kijken en Zien geschreven in nauwe samenwerking met FON optometristen Rob Groenink en Ramon van der Geer. Zie voor
meer info en hoe het is te bestellen via:

www.sterkerstaan.nl
Derks Optiek: Druten Gelderland
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Multidisciplinaire Oogzorg door FON oogspecialisten,
onderwijsprofessionals, rijschoolhouders en (para)-

Eerder waren al toegetreden:
Van Hout Optiek te Veghel en
Cools Brillen te Vlijmen beiden
uit Noord Brabant.

