Organisatie voor
Multidisciplinaire Oogzorg

Nieuwsflits oktober 2013
Hoofddorp, 29 oktober 2013,

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

Beste FON ingezetene of volger,
Hierbij de Nieuwsflits van de laatste– en komende ontwikkelingen.
Zie(e)t U Veilig Op De Fiets?
FON werkt steeds nauwer samen met de ANWB. Hierdoor is het idee ontstaan om
fietsend Nederland te wijzen dat een goed functioneren visueel systeem de veiligheid voor de fietser verhoogt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste ongelukken in het verkeer van uit de periferie van het gezichtsveld ontstaan. Goed binoculair zien zorgt dat de zogeheten UFOV (Usefull Field Of View) optimaal functioneert. En geldt als voornaamste zintuigelijke ’’radar’’ van het menselijk lichaam.
Naarmate men ouder wordt neemt de kwaliteit van de UFOV af. Onderzocht wordt
hoe periodieke (bino)oogcontroles gepromoot kunnen worden.
Zie bijlage de BINO-Eyechecklist.
Multicycle
Multicycle is één van de grootste E-Bike distributieketen in Nederland. In mei was
de Multicycle Open Dag en verzorgde de Frank van Schaik namens de FON
oogscreeningen. Vóóraf vulden de aanwezigen de BINO-Eyecheck formulier in. I
In de jaarlijkse Nieuwsbrief meer nieuws over deze samenwerking. Zie ook:
www.multicycle.nl.
Forenzo
Forenzo is een initiatief van de ANWB en Patch om forenzen en bedrijven
(werkgevers) diensten aan te bieden op gebied van mobiliteit. Reeds veel gerennommeerde bedrijven hebben zich ingeschreven voor participatie. Zie
www.forenzo.nl en via Youtube de link:http://www.youtube.com/watch?v=-OBgFchKGCM
FON is benaderd om in het kader van veiligheid het thema oogzorg in te vullen.
Waarbij de forenzen periodieke oogcontroles/oogzorg worden aangeboden.
Presentatie FON grootste oogheelkundigcentrum van Nederland te R’dam
Naar aanleiding van een lezing die ondergetekende gaf in Middelharnis samen met
Pim van Keulen, heb ik een uitnodiging ontvangen via een oogarts om voor het
team van orthoptisten/optometristen een presentatie te geven over de FON analoog
aan de presentatie in het Orbis Ziekenhuis in Sittard Geleen. Naast mij zal o.m.
FON Functioneel Optometrist Johan Schutte zal aanwezig zijn voor uitleg en demonstratie van de Polatest. Zie agenda.
Aanvraag VGZ subsidie voor wetenschappelijk onderzoek
Via mijn netwerk heb ik aanvraag bij genoemde zorgverzekeraar gedaan voor subsidie t.b.v. onderzoek over dyslexie en FD. Zie Nieuwsflits van maart dat de kosten van hulp voor dyslecten enorm gestegen zijn.
Binoculaire correctie voor dichtbij?? Is geen lust maar nu een must!!
Door Ben Verkerk:
Juist nu!! We zijn immers geëvalueerd van boeren op het platte land en zeevaarders op de grote zee naar zieners op korte afstanden. Denk maar aan de PC- tablet
en mobiel. Waarom dan nog steeds de visus controleren en corrigeren op alleen
maar 6 meter afstand? Juist die korte afstanden behoeven een optimaal vergentieen accommodatiesysteem dat optimaal samenwerkt. Net zoals bij de monoculaire
refractie op accommodatie-rust wordt gelet, moet bij het binoculair onderzoek een
vergentie-rust toestand bereikt worden, die overeenkomt met de normale werkingsomstandigheden van de beide ogen. Slechts additiebepaling voor correctie op
nabij-afstand is in de huidige computermaatschappij zeker niet meer toereikend. In
combinatie met de MKH correctie van Winkelfehlsichtigkeit moet de correctie
voor dichtbij echter iets breder worden opgevat. De interactie van vergentie en
accommodatie is zeer bepalend voor het kijken zonder visuele stress.

Met vriendelijke groeten,
Olly Satoer
Oprichter FON
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Dankwoord:
Speciaal dankwoord aan de volgende heren:
-Frank van Schaik– docent optiek te Zaandam
-Walter Leurs– FON Optometrist te Stramproy
Waarbij Frank van Schaik de FON vertegenwoordigde tijdens de druk bezochte Open Dag
van Multicycle te Ulft d.d. 27/4/13 en Walter
Leurs tijdens de Fietsmanifestatie in Het Forum te Roermond d.d. 10/10/13,
op verzoek van de ANWB. Prima promotie!
Zie reacties die ik ontving van Multicycle
(Peter Cys) en de ANWB (Paul Krouwel):
‘’Hi Olly,
De MC Open dag was gisteren erg geslaagd,
direct al om tien uur liep het goed door tot zo'n
half vier.De aanwezigheid en aanbevelingen
van de FON en ANWB wegenwacht werden
bijzonder gewaardeerd.’’
“Hier op de beurs, Paul. Top geregeld met de
ogentest.. ‘’
‘’Olly,
Zoals gisteren al gezegd….complimenten voor
hoe jullie de oogtest hebben georganiseerd!
Groeten, Paul’’

Agenda:
23 november: Cools Brillen Open Dagen o.a.
FON screeningen door Olly Satoer
25 november: Lezing FON Regius College te
Schagen (presentatie Olly Satoer)
29 november: Presentatie en demonstratie
Polatest aan het oogziekenhuis Rotterdam
29 januari 2014 (o.v.b): Lezing Goes in samenwerking met Eijssermans Optometrie Goes.

