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Gabriëlle Albrink aangesteld
als docent Visuele Screening

Beste FON ingezetene of volger,
Hierbij in een flits een aantal actuele zaken.
Seminar op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Op verzoek van de HAN hebben wij onlangs (Lyana van Noordenne en Sandra
Geurds, visueel screener en docent visueel screening) een masterclass visuele
disfunctie gegeven. Studenten van de opleiding ergotherapie in Nijmegen konden
zich inschrijven. Wij vonden het erg leuk om te zien hoe studenten betrokken zijn
bij dit onderwerp. Bij kinderen gebruiken zij al diverse testen waarbij zij ook rekening houden met het visuele stuk. De informatie die wij hebben gegeven is een
mooie aanvulling en direct toepasbaar in de praktijk.
Naast de theoretische informatie hebben ze ook ervaren hoe onze hersenen werken en konden ze zelf het kralenkoord gebruiken om eigen ogen te testen. Een
leuke aanvulling was dat de docent die aanwezig was, zelf een visuele disfunctie
heeft en vanuit eigen ervaring kon vertellen hoe dat is. Zij benoemt het als volgt:
“ik zie de wereld een beetje schuin”. Er was veel interactie en er kwamen veel
vragen van de studenten. Wij kijken terug op een hele waardevolle masterclass
bij een groep die met deze kennis straks in de praktijk anders zullen kijken naar
de het mogelijke probleem achter het slechte handschrift, de schrijfhouding, enz.
Terugkoppeling van een student:
Als ergotherapeut wil je graag het probleem achterhalen om daar de juiste oplossing voor te vinden. Als je meer kennis hebt van de problemen die er bij een kind
kunnen zijn, kun je ook beter een passende oplossing vinden. Door de informatie
die ik heb gekregen over visuele disfunctie, zou ik breder kijken als je een kind
met schrijfproblemen behandelt. Als je denkt dat er eventueel ook een visuele
disfunctie bij het kind zou kunnen zijn, zou ik het kind doorverwijzen naar een
functionele optometrist/oogspecialist om te kijken of die ook wat voor het kind
kan betekenen. Hierdoor kun je voor mijn gevoel het kind dat je behandelt nog
beter helpen omdat je meer dingen ziet als je er rekening mee houdt dat er ook
andere dingen aan de hand kunnen zijn (mbt visuele disfunctie).
Whiplashpatiënten en letselschade
Buiten je schuld om een whiplash oplopen is al erg genoeg. Velen daarvan kampen vervolgens met een fixatiedisparatie. Onlangs trof ik een artikel aan van dhr.
B. Klip van Whiplash Informatiecentrum Europa. Hij is ervaringsdeskundige en
zelf dankzij de MKH Polatest uitstekend geholpen. Ik heb contact met hem opgezocht. Hij gaf aan dat whiplashslachtoffers via hem informatie konden krijgen
welke paden zij moesten bewandelen op zorgniveau alsmede (letsel)schadevergoeding. Binnen de schadevergoeding hoort ook de behandeling van de
eventuele opgelopen FD. Verder heb ik contact gehad t.a.v dit thema met letselschadeburo en letselschadeadvocaat Dennis van Zanten. Hij kan klanten van FON
professionals die een visuele disfunctie t.g.v. letsel buiten schuld juridisch van
dienst zijn. Naast dhr. Klip gebruikt ook dhr. Van Zanten een FD prismabril.
Info: Dennis van Zanten, info@letselschadebureauvanzanten.nl.
www.letselschadebureauvanzanten.nl. In de bijlage is het artikel van Whiplash
Informatiecentrum Europa bijgevoegd.

Samen staan we Sterk!
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Remedial Teacher/FON Screener en eigenaresse van RT Praktijk Hengelo is onlangs aangesteld als FON docent Visuele
Screening & Trajectbegeleiding. Wij wensen haar heel veel succes met het opleiden van nieuwe screeners volgens de FON
richtlijnen. Zie: www.rthengelo.nl.

Géén vervanger voor MKH
Polatest
Op 13 juni j.l. had ik het jaarlijks etentje
met het FON adviesteam bestaande uit Rob
Groenink, Johan Schutte en Ben Verkerk.
Naast een aantal ingezonden complexe
casussen kwam ook het FD instrument van
HOYA ter sprake. Volgens informatie zou
het mogelijk moeten zijn om in 10 minuten
een FD uit te kunnen corrigeren. Schutte
was aanwezig bij een demonstratie en gaf
direct aan dat het concept wèl kan dienen
als voorscreening maar beslist nìet als volwaardige FD MKH meetonderzoek. Ook de
andere experts waren het hier roerend
mee eens. O.a. gaf Verkerk aan dat bij FD
meting heel veel empatisch vermogen van
de oogspecialist nodig is vanwege de
(psychische) problemen die FD met zich
meebrengt. Groenink vond het een hiaat
dat de klant zelf moet aangeven mbv toetsen wanneer de symbolen goed staan. De
klant moet volledig ontspannen zijn. Dubbeltasken beïnvloedt de meting, zei hij.
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Met vriendelijke groeten,
Olly Satoer
Oprichter FON
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