
 

                                    SNN Nieuwsbrief December 2015 
In deze nieuwsbrief vraagt het SNN bestuur jullie aandacht / acties voor de volgende punten. 

1- Succesvol SNN / NOV-WSE congres ‘Joint Together’ op 11-12-2015 Den Bosch.    
     Bij het verwezenlijken van het SNN doel  
      om de rol van het FT handelen bij patiënten 
        met schouderpijn te positioneren en te profileren, speelt ons 
       twee jaarlijkse congres een belangrijke rol. 
       Liefst 8oo deelnemers waren present waarvan 450 SNN leden en 
         50 NOV-WSE leden.  
         Het organiseren van dit congres is een pittige opdracht, hulde aan 
        het organisatie comité, maar levert ook veel op: SNN bekendheid,   
        een daadwerkelijke inhoudelijke impuls, het besef lid te zijn van   
        een actief en positief netwerk, het bieden van een mogelijkheid  
        om collegae, andere professionals en exposanten te ontmoeten.  
         Ook op de sociale media is / was veel positieve respons te lezen. 
       Inmiddels is een video-impressie op de website te zien; de pdf’s 
       van de plenaire presentaties volgen nog dit jaar. Uiteraard is het 
          streven om alle presentaties beschikbaar te maken.   
       Op zaterdagmorgen was er de gelegenheid om van 09:00 – 11:00 
       uur verder te discussiëren met keynote speaker Chris Littlewood. 
         Onderstaande foto toont de deelnemers aan die bijeenkomst. 

2- Deelnemersraad bijeenkomst op  
donderdag 18-02 in Saxion Deventer.  
Om het goede gevoel van ons congres 
vast te houden en vorm te geven in 
passend beleid, dienen we dat beleid 
verder uit te werken. 
De exacte agenda volgt nog, maar tussen  
16:00 – 20:00 uur komen de volgende  
agenda punten aan bod:  
nieuw toe te treden netwerken, mogelijke 
samenwerking met FysioTopics en 
HelloFysioApp, afronding van de  
discussie over verschillende typen netwerken (daarvoor graag de input mailen naar Ron Coerver 
SNZOL), het Clinical Edge ‘virtual shoulder congress’, de SWOT analyse van ons SNN congres en de FS 
richtlijn. Als voorbereiding worden agenda & notulen van 16-04-2015 meegestuurd. 
 

3- Centraal aangeboden SCH combi cursus in Nieuwegein (locatie: Thim van der Laan). 
In 2015 zijn entree SCH cursussen aangeboden in Friesland (2x), Apeldoorn en Kennemerland en valt 
te verwachten dat die netwerken zich in de loop van 2016 aanmelden als SNN deelnemers. In 2016 
worden SCH cursussen aangeboden in Alkmaar / Den Helder en in Groningen.  
Voor netwerken die overwegen enkele leden toe te laten, bestaat de mogelijkheid die potentieel 
nieuwe leden in te laten schrijven voor een centraal in Nederland aangeboden SCH combi cursus;  
dit jaar zijn de data de woensdagen 18-05, 01-06 en 15-06. 
Inschrijven voor deze cursus is mogelijk bij Saxion hogeschool Enschede (v.deroo@saxion.nl) . 

Het SNN bestuur wenst de leden van de regionale SN-en een goed en gezond 2016 !! 

Volg het SNN 
op Twitter !! 
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