NAOMT doet van zich spreken op Canadees congres

Succesvolle
behandelmethode
coccygodynie en
bekkenklachten
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Iedere vier jaar organiseert de Internationale Federatie van Orthopedisch Manueel Therapeuten
(IFOMPT) een congres waar de nieuwste wetenswaardigheden, therapiematerialen, behandeltechnieken en onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Dit jaar vond het congres plaats in
Québec. NAOMT-leden Meine Veldman en Cecile Röst presenteerden er hun gezamenlijk ontwikkelde behandelmethode voor het corrigeren van een zeer pijnlijk stuitje (coccygoodynie) en voor
bekkenklachten. Het was een boeiend congres met nieuwe internationale ontwikkelingen en een
interessante presentatie namens Nederland...
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Naast onze vertrouwde diensten en services voor
ICT implementaties en -beheer biedt Comvio:
Online diensten van Comvio: Met afstand de grootste!
Met Server Based Computing wordt uw administratie beheerd vanaf een centrale server van
Comvio. Uw administratie is zo veilig, goedkoop en vanaf verschillende locaties (praktijk,
sublocaties en thuis) bereikbaar en beschikbaar. Deze dienst is verkrijgbaar vanaf € 20,50
ex BTW per maand.
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Onafhankelijk
Server Based Computing zonder kinderziekten
Hosting van zowel uw beroeps applicatie als MS-Office of zelfs Open Office
Uw gegevens staan in een centrale en veilige omgeving
Updates, back-up, onderhoud en beheer doet Comvio voor u
U bent niet gebonden aan een vaste werkplek
Dure investeringen zijn verleden tijd
Vakkundige, adequate en snelle support
Aansluiting Vecozo en ZorgMail, Uzi register en Abacus
Alle pakketten: Intramed, RAAM, Fysio Road Map, FIS-i, Fysiologic, Medikad,
Health software, Prosoftware en Het Gezonde Net
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Groot gemak
Super veilig
Communicatie met overige zorgverleners in 1e en 2e lijn
Nooit meer verlies van data
Tijd-en kosten besparend
Dagelijks meer dan 3.000 tevreden gebruikers actief
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Coccygodynie
(pijn aan het stuitje)
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Ook Meine Veldman en Cecile Röst lever-

een val op het ijs of een moeizame
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