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Guido Schoenen Orthopedie bekijkt samen met welke prothese
de beste oplossing is voor uw speciﬁeke vraag, via de volgende

Best opgeleide vakmensen

Een leven lang leren

Alle zorgconsulenten die klanten te woord staan zijn deskundig

Ons vak verandert continue dankzij technologische ontwikke-

en hebben alle diploma’s gehaald die nodig zijn om klanten het

lingen. Bewegingsvisie stimuleert daarom bij- of nascholing om

Bewegingsvisie

juiste advies te geven en vakinhoudelijk met verwijzers te

op veranderingen in te kunnen blijven spelen. Het volgen van

info@bewegingsvisie.nl • 085 - 401 95 51

overleggen. Wij kiezen bewust voor vakmensen met passie

opleidingen, maar ook het deelnemen aan minisymposia en

www.bewegingsvisie.nl

voor het vak en stimuleren persoonlijke ontwikkeling door het

masterclasses vergroot de kennis van al onze vakmensen.
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De juiste weg naar de optimale oplossing
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prijsopgave voor de zorgverzekeraar wordt gemaakt.
- We zetten de zorgverzekeringsprocedure in gang.

Mens & regio
State of the art werkplaatsen
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