Indien u deze mail niet kunt lezen, klik hier

Welkom bij de achtste editie van eNews
oedeemtherapie
Als je zoveel ambitie hebt, dat Nederland je te klein wordt,
dan verhuis je ‘gewoon’ naar het andere eind van de wereld.
In deze nieuwsbrief het verhaal van Malou van Zanten,
huidtherapeute uit Groningen. Zij vertrok vorig jaar naar
Australië en deelt in deze nieuwsbrief haar ervaringen met u.
In navolging op de rubriek ‘lastige applicaties’ besteden we in
deze nieuwsbrief extra aandacht aan het zwachtelen van
vingers en tenen. Ook vertellen we hoe u eenvoudig een
schoentje kunt maken van C oban™ 2.
Niels Verbaan, onze C oban 2 marketeer vertelt meer over de
ontwikkelingen met betrekking tot eLearning.
Heeft u zelf ideeën voor deze eNews, onderwerpen waar u
graag meer over wilt horen en die interessant zijn voor de
lezers van deze nieuwsbrief, laat het ons dan horen.
Wij wensen u weer veel leesplezier!
Annelies Vos

Malou van Zanten
In 2009 was haar eerste internationale ervaring binnen haar
vakgebied. Een ervaring die uiteindelijk haar hele leven
veranderde, toen zij ervoor koos om naar Australië te gaan.
Lees hier het verhaal van Malou van Zanten.
Klik hier voor het volledige verhaal

Speciale applicaties
In het maartnummer hebben wij aandacht besteed aan het
aanleggen van een scrotumbandage. Omdat we veel positieve
reacties hebben gekregen en tevens verzoeken om ook
andere ‘speciale applicaties’ extra aandacht te geven,
besteden we in dit nummer aandacht aan het zwachtelen van
vingers en tenen C oban 2 (Lite).
Lees meer... >>

eLearning in de zorg
In 2009 was haar eerste internationale ervaring binnen haar
vakgebied. Een ervaring die uiteindelijk haar hele leven
veranderde, toen zij ervoor koos om naar Australië te gaan.
Lees hier het verhaal van Malou van Zanten.

Lees hier het verhaal van Malou van Zanten.
Klik hier voor het volledige verhaal
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