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In deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitbreiding
van onze praktijk en de toename van kennis en kunde.
Fysiosmile “werkt aan de weg” en daar willen wij u graag
deelgenoot van maken

Interne verhuizing praktijkruimte: 1 augustus
Vanaf 5 augustus 2016 betrekken wij binnen het
ZGT Almelo een grotere ruimte. De samenwerking met de
kaakchirurgen en andere specialisten is onveranderd. Hoe
vindt u onze nieuwe praktijkruimte: bij binnenkomst van
de ZGT hoofdingang gaat u vóór de receptie naar rechts
met de trap of lift naar de eerste verdieping. Op de eerste
verdieping gaat u naar links de gang in richting
praktijkruimte 104 Fysiosmile.
Wij zijn ook gevestigd in Enschede. Kijk op onze website
voor meer informatie.

Master manueel therapeut
Maartje van de Moesdijk heeft haar eerste jaar van de
studie Master of Science in de Manuele Therapie
afgerond. Ze verwacht de opleiding in 2018 te voltooien.

Nicole Schoenmaker

Merel Mensink

Nieuwe medewerkers
Nicole Schoenmaker is als fysiotherapeut verbonden
aan Fysiosmile en volgt een traineeship binnen
Fysiosmile. Merel Mensink heeft ons secretariaat
verrijkt.
28 juni 2016 studeerde zij succesvol af en is daarmee één
van de eerste drie fysiotherapeuten in Nederland met de
specialisatie gnathologie.

Diploma uitreiking door Dr. Anton de Weijer

Nieuwe wetenschappelijke studie

Fysiotherapeut Gnatholoog (FG)

Wat kun je doen als je nog verder wil specialiseren in de
Orofaciale Therapie. Deze vraag stelde Ina Alberts zich
een aantal jaren geleden. Het antwoord kwam van
Dr. Anton de Weijer, een wetenschappelijke autoriteit in
de fysiotherapie. Hij werkte mee aan een nieuwe studie
binnen de faculteit tandheelkunde van de Radboud
Universiteit Nijmegen: Fysiotherapeut-Gnatholoog (FG).
Ina is drie jaar geleden gevraagd om deze
wetenschappelijke opleiding te gaan volgen.

De FG vormt de verbinding tussen de fysiotherapeut, de
tandarts en de gnatholoog. De FG kan patiënten met
complexe orofaciale vragen begeleiden en mag
taaksubstitutie van de tandarts gnatholoog verrichten.
Collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere medisch
specialisten kunnen specifiek patiënten insturen voor een
adviserend consult. Meer informatie over FG vindt u op:
www.nvof.nl/scholing/opleiding-gnathologie-voorfysiotherapeuten
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