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Inhoud

1. Waarom zouden we de kwaliteit van 
schouder-gespecialiseerde fysiotherapeuten 
willen meten & borgen?
Zijn SNN’ers schoudergespecialiseerde FT’en?

2. Wat is de SWOT analyse van het 
implementeren van een kwaliteitsmethodiek?

3. Hoe gaan we het de 1e keer toepassen?

4. Wat gaan we daarna doen (PDCA cyclus)?

5. Afronding, conclusie.
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1. Kwaliteit
meten & borgen?

• Heb je überhaupt schouder-gespecialiseerde 
fysio’s nodig?



Bronnen / oorzaken voor (aanhoudende) SP. 



Bronnen / oorzaken voor (aanhoudende) SP:
IN DE PRAKTIJK ELKAAR NIET UITSLUITEND! 



Multimodaal analyseren:
de fysio als Sherlock Holmes !!



Multimodaal analyseren:
de fysio als Sherlock Holmes !!

Schouder-
gespecialiseerd 

fysio’s kunnen dat 
beter !



1. Kwaliteit
meten & borgen?

• Heb je überhaupt schouder-gespecialiseerde 
fysio’s nodig?

• Zijn dat dan de SNN’ers?

• Wat is de omvang van de patiënt populatie?



2. SWOT analyse

• Nadelen  …………



2. SWOT analyse

• Nadelen  …………

• VOORDELEN ………



2. Voordelen

• Gemeenschappelijk (onder) niveau.

• Alle SNN’ers doen mee!

• Een goed middel om dezelfde studies te 
kennen, dezelfde modellen te gebruiken 
en dezelfde definities te hanteren  >>
betere profilering van SNN’ers.



3. Eerste reacties ….

• Tijdens bijeenkomst 15-11-2018.

• Mail SMN.

• Mail SNN.

• Mail SNRW.

• Mail SNGD.

• Aantal scores (via Fytek).

• Enquête met Menti.





4. En nu ……

• Nog aanpassingen nodig?
Afwachten tot meer leden hebben 
deelgenomen?  Alhoewel ……

• Ja, mits…… ??

• Stemmen met aanwezige 
contactpersonen van de regionale 
netwerken.



5. Afronding

• ?????



- Klik op ‘SNN leden’
- Open de info van de 

kwaliteits inventarisatie 
2018

- Bekijk de bijgevoegde 
video’s en bekijk / lees /  
bestudeer het artikel

- Als je gereed bent (mag 
ook een week later):
open de toets



3. Hoe gaan we het 
de 1e keer doen?

• Een keuze maken van een relevant 
(meestal inhoudelijk) onderwerp.

• SNN’ers die de toets willen doen, halen 
de inhoud van de website.

• Je kunt de toets (10 stellingen 
beantwoorden) op elk moment doen; 
kun je zelf bepalen.



Kenmerken toets

• Als je de toets opent dien je je naam & je 
netwerk in te vullen.

• Er worden ‘random’ 10 stellingen 
getrokken uit een bestand.

• Het betreft dichotome stellingen:
je scoort de stelling als JUIST of ONJUIST.

• Na de 10e stelling genereert de computer 
het resultaat: 7 of meer goed = VOLDAAN

• Er volgt een korte enquête.



Kan gebeuren, wat nu ……



Wat nu ?

• Je herhaalt de procedure en start je 
tweede kans.

• Gehaald? : Proficiat !
Niet gehaald? : Het gaat om een proef.

In de toekomst: je dient dit tekort aan   
kennis / vaardigheid / inzicht te 
compenseren door deel te nemen aan 
een 1 dagdeel SNN cursus.



4. PDCA cyclus

• Zo veel mogelijk leden doen mee aan de 
inventarisatie, en vullen de enquete in.

• Periode: december t/m februari.

• Zo mogelijk wordt ook in de netwerken een 
evaluatie gehouden.

• De volgende SNN deelnemersraad (21 maart 
2019) komt het op de agenda en wordt 
besloten of we doorgaan met deze jaarlijkse 
kwaliteitsinventarisatie.


