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Welkom bij de vierde editie van eNews
oedeemtherapie
De eerste maand van een heel nieuw jaar is begonnen.
Namens het C oban 2 team allereerst natuurlijk de allerbeste
wensen. In deze editie blikken we nog even terug op de
laatste maand van 2011.
Op 6 december 2011 promoveerde Jan Schuren, de uitvinder
van het C oban™ 2 Lagen C ompressiesysteem, aan de
Erasmus Universiteit van Rotterdam. Met trots vertellen we u
hier graag wat meer over.
De 3M Fonds finale bereikte haar hoogtepunt met de uitreiking
van “De 3M Grote Gift”, een donatie van 50.000 euro aan een
goed doel in Nederland.
En in iedere editie van eNews oedeemtherapie kun je
kennismaken met iemand uit het C oban 2 team binnen 3M.
Deze keer is dat: Annelies Vos.
Wij wensen u weer veel leesplezier

Stelt zich voor 'Annelies Vos'
In iedere editie van eNews oedeemtherapie kun je
kennismaken met een persoon van het C oban 2 team. Deze
keer: Annelies Vos.
Lees hier het volledige verhaal >>

‘Compression Unravelled’ door Jan Schuren
Op 6 december 2011 verdedigde Jan Schuren, de uitvinder
van het 3M™ C oban 2 Lagen C ompressiesysteem, zijn
proefschrift “C ompression unravelled” ter verkrijging van de
graad van Doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op
gezag van de rector magnificus Professor Dr. H.G. Schmidt.
Lees hier het volledige verhaal >>

3M Fonds Finale 2011
Het doel van het 3M Fonds is het stimuleren van initiatieven
en ondersteunen van niet-commerciële organisaties die een
positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse
samenleving. Eén van de activiteiten van het 3M Fonds is ‘De
Grote Gift’. De Grote Gift bestaat uit een eenmalige gift van
50.000 euro aan een Goed Doel in Nederland.
Lees hier het volledige verhaal >>
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