
 

                                    SNN Nieuwsbrief Juni 2017 
Aan het begin van de zomer graag jullie aandacht voor de volgende SNN activiteiten. 

1- 3S  vragenlijst project verlengd tot en met zomer 2017. 
Bij de deelnemersraad is de relevantie van het project 
meermaals besproken. Deelname van ieder lid van een 
regionaal SN is een verplichting. Via het bestuurslid  
‘Inhoud’ worden de leden die nog niet hebben deel- 
genomen tot actie gemaand. SNN wil bij ons congres 
de uitkomsten presenteren; dus scoren & indienen !! 
 

2- Klasseren met het SNN KR model  
Een ander inhoudelijk punt betreft de ontwikkeling 
van een SNN Klinisch Redeneer model dat een 
hulpmiddel beoogd te worden voor het analyseren 
van patiënten met SchouderPijn. In level 2 worden 
patiënten geklasseerd in een vijftal containers 
waarvan links container 1 wordt afgebeeld.  
Het SNN bestuur beseft dat overeenstemming over 
een dergelijk model essentieel is voor gesamenlijke 
toepassing. Bij verschillende netwerken is het model 
al bediscussieerd. Het bestuur wil een werkgroep met 
inhoudelijk geinteresseerde SN leden formeren om 
het model te evalueren en verbeteren. Graag een  

inventaristie binnen de netwerken wie lid zou willen worden van de WG KR model. 
 

3- ‘Met Den Bus naar Den Bos(ch)’ !! (oud Nederlands motto; zeker met die zoete lieve Gerritje erbij) 
Wat is er nu gezelliger dan met 40 schouder enthousiaste collegae in de bus naar je eigen SNN 
congres te gaan? Het SNN bestuur weet dat een aantal SN’en zulks gaan uitvoeren en stimuleert die 
actie van harte. Een prachtige PR actie; reken maar eens uit wat dat kan opleveren. 
 

4- Bij de deelnemersraad maart 2017 is afgesproken dat alle netwerken gaan inschrijven op een 
inhoudelijk of beleidsmatig project waarover zelfstandig een doel, plan van aanpak en product wordt 
afgesproken. De Raad van Advies (mail: hedwig@motus-hattem.nl ) coördineert deze activiteiten. Er 
is al flink ingeschreven, netwerken die nog geen keuze hebben gemaakt; aan de slag aub. 
 

5- Direct na de zomer hoopt het SNN bestuur de volgende stap in het project Huiswerk oefeningen te 
gaan zetten. Om zeker te weten dat deze activiteit voldoende draagvlak heeft, houdt een apart 
ingestelde commissie nog voor de zomer een korte evaluatie per netwerk. 
 

6- Centraal aangeboden SCH combi cursus in Nieuwegein (locatie: Thim van der Laan). 
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;  
data cursus najaar 2017: woensdagen 15-11, 29-11 en 13-12. 
Inschrijven voor deze cursus is mogelijk bij Saxion hogeschool  
Enschede (v.deroo@saxion.nl); zie website http://bit.ly/2bfPjq9 . 

14-17 september SECEC / EUSSER congres Berlijn  &  15 december SNN congres in Den Bosch. 

Het 3S vragenlijst project.
• Een longitudinale SNN studie

1e meting- Sociodemografisch / SPADI / 3S / SF 12
2e meting- Likert scale / SPADI / 3S / oordeel FT

• Excel spreadsheet / achtergrond informatie / 
informed consent op:  

http://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s

• 3S vragenlijst is een (vermoedelijk) relevant 
onderdeel in het KR proces van SN FT’en.

 

1. SAPS schouder / RC letsel   

   
zeurende pijn bovenarm   
40-70 jaar, bovenhands werk+ 
pijnlijke weerstandstests   
normale GH / ST mobiliteit   
RC tendinopathie   
RC letsels (degeneratief)   
Cuffartropathie   
PSI: PosteroSup. Impingement 

 

Volg het SNN 
op Twitter !! 
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