
 

 

Nieuwsflits, 22 februari 2018

THEMA: SAMENWERKING 
 

Beste FON ingezetene of volger

 

Wederom een belangrijke samenwerking tot stand gebracht voor de FON. FON staat voor 

Functionele Oogzorg Nederland. In 2004 heb ik de FON 

volwassenen die kampen met problemen in de oogsamenwerking (fixatiedisparatie (FD)) te 

informeren en hen de weg te wijzen naar een oogspecialist die in staat is om op 

wijze FD te verhelpen. Alweer 15 jaar geleden!

De opstart was een artikel in de Leerkracht. Waarbij mijn ontdekking van FD in relatie met 

stereometrie uitgebreid werd uitgerold in een 

straks voor velen dyslexie tot het verleden behoort’’.

 

Vervolgens volgde een ware veldtocht langs oogziekenhuizen, Stichting Balans Belang, 

Ouders Online, Onderwijsinstellingen zoals scholen Primair

Marant, Zorgverzekeraars, NEMO Science Center, De N

Wiskrant samen met Rob Groenink, 

Whiplash Stichting, de Nationale FD Onderzoeksweken 

 

In 2006 volgde een reportage van RTV Noord Holland: Gezond TV

https://youtu.be/B0ltKt7jeCk 
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THEMA: SAMENWERKING REX ADVOCATEN EN 15 JAAR FON

of volger, 

Wederom een belangrijke samenwerking tot stand gebracht voor de FON. FON staat voor 

Functionele Oogzorg Nederland. In 2004 heb ik de FON opgericht om kinderen maar ook 

volwassenen die kampen met problemen in de oogsamenwerking (fixatiedisparatie (FD)) te 

informeren en hen de weg te wijzen naar een oogspecialist die in staat is om op 

wijze FD te verhelpen. Alweer 15 jaar geleden!  

e opstart was een artikel in de Leerkracht. Waarbij mijn ontdekking van FD in relatie met 

stereometrie uitgebreid werd uitgerold in een uitgebreid artikel. Met als quote: ‘’Waarom 

straks voor velen dyslexie tot het verleden behoort’’. 

 

Vervolgens volgde een ware veldtocht langs oogziekenhuizen, Stichting Balans Belang, 

Ouders Online, Onderwijsinstellingen zoals scholen Primair- en Voorgezet Onderwijs, 

, Zorgverzekeraars, NEMO Science Center, De Nationale Wiskunde Dagen, 

Wiskrant samen met Rob Groenink, de ANWB, de ANWB Lentedagen, Sportverenigingen, de 

de Nationale FD Onderzoeksweken en de Media. 

In 2006 volgde een reportage van RTV Noord Holland: Gezond TV 

 

Kubus ‘’niet pluis’’ vs  Kubus ‘’wel pluis’’

 

REX ADVOCATEN EN 15 JAAR FON 

Wederom een belangrijke samenwerking tot stand gebracht voor de FON. FON staat voor 

opgericht om kinderen maar ook 

volwassenen die kampen met problemen in de oogsamenwerking (fixatiedisparatie (FD)) te 

informeren en hen de weg te wijzen naar een oogspecialist die in staat is om op correcte 

e opstart was een artikel in de Leerkracht. Waarbij mijn ontdekking van FD in relatie met 

Met als quote: ‘’Waarom 

Vervolgens volgde een ware veldtocht langs oogziekenhuizen, Stichting Balans Belang, 

en Voorgezet Onderwijs, 

ationale Wiskunde Dagen, de Nieuwe 

Sportverenigingen, de 

 

vs  Kubus ‘’wel pluis’’ 



 

 

En twee jaar geleden RTL 4: Wist Je Dat:

https://youtu.be/fhBgumY9vVI

 

Samenwerking met REX Advocaten:

Na de samenwerking met de ANWB Rijopleiding, de Whiplash Stichting is voor juridische 

bijstand REX Advocaten bijgekomen. 

 

Waarom juridische bijstand? 

REX Advocaten zijn gespecialiseerd in Letschade

iemand na een ongeval een oogbalansstoornis

gepaard gaan met gerichte functionele oogzorg zou via de WA of andere vorm van 

verzekering vergoed kunnen worden. Zo ook bij Whiplash patiënten.

Alle aangesloten FON Optiekzaken ontvangen van REX Advocaten een inf

rechtsbijstandhulp.  

Tevens ontvangen alle FON leden periodiek het Magazine Letselschade NEWS.

Ik ben via REX Advocaten uitgenodigd om een lez

Vereniging voor Slachtoffers van Personenschade.

 

Missie 

Mijn missie is nog lang niet voltooid. Ondertussen is in praktisch elke provincie een FON 

oogspecialist te vinden. En zelfs op de Antillen. En hebben wij meer dan 500 zogeheten 

Visuele Screeners opgeleid. Dat zijn 

medische wereld, het onderwijs of sportwereld.

optiekleden via doorverwijzing. 

En twee jaar geleden RTL 4: Wist Je Dat:  
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Samenwerking met REX Advocaten: 

Na de samenwerking met de ANWB Rijopleiding, de Whiplash Stichting is voor juridische 

bijstand REX Advocaten bijgekomen.  

Waarom juridische bijstand?  

REX Advocaten zijn gespecialiseerd in Letschade- en Gezondheidsrecht. Het kan zijn dat 

iemand na een ongeval een oogbalansstoornis oploopt. Met FD tot gevolg. De kosten die 

gepaard gaan met gerichte functionele oogzorg zou via de WA of andere vorm van 

verzekering vergoed kunnen worden. Zo ook bij Whiplash patiënten. 

Alle aangesloten FON Optiekzaken ontvangen van REX Advocaten een info

FON leden periodiek het Magazine Letselschade NEWS.

 

uitgenodigd om een lezing over de FON te geven aan de Advocaten 

Vereniging voor Slachtoffers van Personenschade. 

Mijn missie is nog lang niet voltooid. Ondertussen is in praktisch elke provincie een FON 

oogspecialist te vinden. En zelfs op de Antillen. En hebben wij meer dan 500 zogeheten 

Visuele Screeners opgeleid. Dat zijn vooral professionals die werkzaam zijn 

medische wereld, het onderwijs of sportwereld. Zij werken veelal samen met FON 

optiekleden via doorverwijzing. Dit aantal is steeds meer groeiende aangezien wij 

Foto: Links: Olly Satoer en rechts: Carolien Jansma op het kantoor van 
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momenteel met 6 opleidingcentra werken voor de cursus Visueel Screening & 

Trajectbegeleiding verspreid over Nederland.

 

Dankwoord 

Ik bedank iedereen die mij altijd hebben gesteund in mijn werk. Met name de FON 

kernteamleden, de functioneel optometristen: Johan Schutte, Rob Groenink (tevens 

medeoprichter) en Ben Verkerk. Daarnaast alle Visuele Screeners en FON aangesloten 

optiekbedrijven. 

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u mij mailen.

Zie onderstaand emailadres. 

 

Met functionele groeten, 

 

 

Olly Satoer 

Oprichter FON 

olly@info-fo.nl 

www.info-fo.nl 
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