
 

 

Nieuwsflits, 5 september

THEMA’s: Nationale FD Onderzoeksweken komen eraan

Beste FON ingezetene of volger, 

Nationale Fixatiedisparatie Onderzoeksweken

De tijd vliegt werkelijk voorbij. De

oktober alweer gehouden. Een pakket met posters en flyers komen je kant op. In de bijlage tref je 

een aankondigingbrief aan die je kunt aanpassen 

Maak het ook bekend via je sociale mediakanalen en eigen website. Op deze wijze creëren we steeds 

meer draagvlak van deze speciale

Inmiddels ben ik benaderd door een jeugdarts om voor haar netwerk een lezing te geven. Zij was 

verbaast over het feit dat zij en haar collega

wèl het geval moet zijn. Daarnaast

Johan Schutte om gezamenlijk een presentatie/demonstratie te geven aan een 

gebied van onderwijszorg te Sneek volgen

CEDIN zijn veel orthopedagogen aangesloten die

sprinkplank zijn naar samenwerking met

Hoya Eye Genius 

In januari sprak ik tijdens de Optitrade Nie

salesmanager van Hoya. Hij nodigde mij uit om samen met 

Groenink, in Uithoorn een demonstratie te willen genieten van de Eye Genius (zie 

nieuwsbrieven). En vervolgens onze bevindingen objectief te wi

bijlage). Met dank aan productmanager en optometrist van Hoya, dhr. Jur

voor het plezierige ontvangst en professionele uitleg.

 

 

 

 

Met functionele groeten, 

 

Olly Satoer Oprichter FON 

olly@info-fo.nl / www.info-fo.nl 

 

september 2018, 

Nationale FD Onderzoeksweken komen eraan en Eye Genius

 

Nationale Fixatiedisparatie Onderzoeksweken 

tijd vliegt werkelijk voorbij. De 8-e Nationale FD Onderzoeksweken worden volgende maand 

gehouden. Een pakket met posters en flyers komen je kant op. In de bijlage tref je 

aan die je kunt aanpassen en sturen naar diverse toepasselijke

Maak het ook bekend via je sociale mediakanalen en eigen website. Op deze wijze creëren we steeds 

speciale vorm van oogzorg.  

benaderd door een jeugdarts om voor haar netwerk een lezing te geven. Zij was 

verbaast over het feit dat zij en haar collega’s niet van FD op de hoogte waren, terwijl ze vond dat dit 

wèl het geval moet zijn. Daarnaast ben ik gevraagd via FON kernteamlid en FON Whiplash advi

om gezamenlijk een presentatie/demonstratie te geven aan een grote autoriteit op 

gebied van onderwijszorg te Sneek volgende maand. Het betreft het CEDIN (www.cedin.nl

ijn veel orthopedagogen aangesloten die onderzoek doen naar dyslexie. Deze avond kan een 

samenwerking met andere soortgelijke instanties in het land.

In januari sprak ik tijdens de Optitrade Nieuwjaarsborrel, Maarten Werrelmann, nationaal 

salesmanager van Hoya. Hij nodigde mij uit om samen met kernteamlid en mede

in Uithoorn een demonstratie te willen genieten van de Eye Genius (zie 

En vervolgens onze bevindingen objectief te willen verwoorden in een artikel (zie 

roductmanager en optometrist van Hoya, dhr. Jurgen Kuiterman

voor het plezierige ontvangst en professionele uitleg. 

 

 

en Eye Genius 

e Nationale FD Onderzoeksweken worden volgende maand 

gehouden. Een pakket met posters en flyers komen je kant op. In de bijlage tref je 

toepasselijke instellingen. 

Maak het ook bekend via je sociale mediakanalen en eigen website. Op deze wijze creëren we steeds 

benaderd door een jeugdarts om voor haar netwerk een lezing te geven. Zij was 

van FD op de hoogte waren, terwijl ze vond dat dit 

Whiplash adviseur 

grote autoriteit op 

www.cedin.nl). Bij het 

onderzoek doen naar dyslexie. Deze avond kan een 

in het land. 

uwjaarsborrel, Maarten Werrelmann, nationaal 

en mede-oprichter FON, Rob 

in Uithoorn een demonstratie te willen genieten van de Eye Genius (zie info in eerdere 

llen verwoorden in een artikel (zie 

gen Kuiterman (foto links) 


