
 

     SNN Nieuwsbrief Oktober 2018. Graag jullie aandacht voor de volgende activiteiten. 
1- SNN deelnemersraad bijeenkomst op donderdag 15 november bij THIM in Nieuwegein. 

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats bij Thim van der Laan, Newtonbaan 6-8, 3439 NK 
Nieuwegein. Ontvangst vanaf 14:30 uur; bijeenkomst van 15:00 tot 20:00 uur. 
Nieuwegein is met de auto goed te bereiken en er zijn vrij veel parkeerplaatsen rondom de 
school. Ook met de trein (Utrecht CS) en daarna met bus 65 (richting Nieuwegein – 
Plettenburg Noord) uitstappen op halte Noorderveld, is Thim goed te bereiken.  
Nadere invulling van de agenda volgt de komende weken. 

 

2- Landelijke kwaliteitsinventarisatie voor SNN leden. 

 

3- Jaarlijks aanleveren / updaten van gegevens van de regionale netwerken aan SNN penningmeester. 

De discipline om jaarlijks een update van: organogram met bestuursleden – actuele ledental bij aanvang van het 

jaar- schouderpoli en kenniscentrum waarmee wordt samengewerkt, is onvoldoende. Dat geldt ook voor het 

betaalgedrag (op dit moment 10 Euro per aangesloten lid); slechts de helft van de netwerken heeft voor 2018 

betaald. Aan het begin van het jaar wordt een organogram gestuurd aan alle regionale netwerken. Deze dient te 

worden ingevuld en geretourneerd aan pvdtas@gmail.com. Via deze link kunt je het organogram 2018 alsnog 

downloaden. Graag een passende actie van de desbetreffende secretaris/penningmeester. 

 

4- Om elkaar SNN breed te ondersteunen zijn onderwerpen toegewezen aan elk regionaal netwerk.  

De RvA monitort deze relevante activiteiten en afhankelijk van het tijdpad, hopen we op redelijk korte termijn 

eindproducten te zien waar we allemaal wat aan hebben. De RvA gaat ons 15-11 nader informeren.  

Het overzicht met onderwerpen per schoudernetwerk is te zien via deze link. 

 

5- SNN om relevante kennis onder netwerken te verdelen 

 

 

In februari 2018 vond de release plaats van de door Clinical Edge (David Pope, 
Australië) in samenwerking met Jo Gibson (Liverpool, Engeland) samengestelde 
schouder cursus: Steps to Success. De 12 modules met tientallen video’s 
worden tijdens de SNN bijeenkomst 15-11 op een USB stick verstrekt.  
Dat geldt ook voor de 4 extra modules over de elleboog. 

6- Capita selecta.   

Twee netwerken (Groene Hart & Gelderse Vallei) komen 15-11 voor het eerst mee vergaderen. SN Flevoland 

Gelderland heeft aangevraagd SNN deelnemer te worden. MSG Science netwerk Fysiotherapie organiseert 20-11-

2018 een bijeenkomst over de schouder (zie: link ). 

 

7- SNN Congres 2019 13 & 14 december 2019  >> noteer alvast de data !! 

Dat wordt echt een BIJZONDERE HAPPENING; samen met onze SN collega’s uit Vlaanderen en de EUSSER wordt 

een extra groot schoudercongres georganiseerd op vrijdag 13 en zaterdag 14 december. 

     Eerstvolgende SNN deelnemersraad is op do 15-11 in Nieuwegein. 

Regelmatig is tijdens de SNN deelnemersraad gesproken over de voor en 
nadelen van een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van leden van 
schouder netwerken. Een voordeel is de borging dat leden van netwerken zich 
terecht schoudergespecialiseerde fysiotherapeut kunnen noemen. Naast het 
landelijk verspreiden van kennis (resultaat: iedereen kent hetzelfde 
inhoudelijke artikel), biedt de inventarisatie ook mogelijkheden om 
eenduidigheid en uniformiteit te realiseren (resultaat: we hanteren hetzelfde 
model). De proef kwaliteitsinventarisatie, besloten SNN deelnemers raad 
maart 2018, wordt op 15-11 gedemonstreerd en toegelicht. 
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