
 

     SNN Nieuwsbrief Mei 2019. Graag jullie aandacht voor de volgende activiteiten. 
1- SNN deelnemersraad bijeenkomst op dinsdag 26 maart bij THIM in Nieuwegein. 

Eens per half jaar spreken de inmiddels 22 regionale schouder netwerken elkaar. De notulen van bovengenoemde 

bijeenkomst zij net gereed. Een aantal belangrijke punten voor alle SNN leden worden onderstaand in deze 

nieuwsbrief genoemd. Geïnteresseerde leden kunnen de inhoud, notulen en achtergrondinformatie inzien op de 

SNN website onder https://schoudernetwerk.nl/page/snn-bijeenkomst-126-3-19-nieuwegein . 

 

2- Deelname aan landelijke kwaliteitsinventarisatie voor SNN leden. 

 

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

De RvA monitort deze relevante activiteiten en inmiddels zijn drie onderwerpen gereed en beschikbaar: ‘Richtlijn 

verwijsbeleid’ (door SNK), ‘Beschrijving 5 SNN containerbegrippen in correct Nederlands voor patiënten’ (door 

SNGZ) en ‘Beleid rond humeruskop fracturen’ (door SNZ). Zo steunen & stimuleren we elkaar! 

 

4- EUSSER / SN Vlaanderen / SNN Congres op 13 & 14 december 2019  in Den Bosch. 

 

 

Het is je vast niet ontgaan dat de uitvoering van ons twee jaarlijkse 
congres dit keer extra cachet krijgt door de combinatie met het eens 
per 3 jaar plaatsvindende EUSSER congres. Daarbij worden we ook 
nog eens geholpen door onze collega’s uit Vlaanderen.  
Het programma van HET SCHOUDER EVENT VAN 2019 is te zien op 
https://schoudernetwerk.nl/page/congressen .  
SNN netwerken beschouwen de vrijdag 13-12 als halfjaarlijkse 
inhoudelijke scholing en we verwachten dan ook alle leden; bij 
inschrijving (zelfde URL) kun je aangeven dat je SNN lid bent (en een 
reductie ontvangt) en of je aan 1 of meer activiteiten deelneemt.  
Een goed argument om te blijven is de dinner-party op vrijdagavond! 

 

5- NVMT congres ShoT!Me op 13 april 2019.   

SNN bestuurslid Gerard Koel was dagvoorzitter op bovengenoemd congres, ook best een aardig congres met 650 

deelnemers, zijn inleidende presentatie is te zien op onze website (klik op URL boven), de bijhorende video over 

Best Practice bij SP patiënten (duurt wel 12 minuten, sorry) is te zien op: https://youtu.be/CG3pj86DGv0  . 

Andere inleiders waren o.a. Chris Littlewood, Ian Horsley, Norman D’hondt en Maarten van der List. 

 

6- SNWB collega Maaike Mentink rondt haar masterstudie Sportfysiotherapie af met een thesis over bovenhandse 

sporters die rotator cuff repair hebben ondergaan. Ze zoekt patiënten die aan de inclusie voldoen (zie 

https://schoudernetwerk.nl/page/snn-bijeenkomst-126-3-19-nieuwegein ) om een enquête in te vullen. 

 

 Na het congres in december 2019 is de eerstvolgende SNN deelnemersraad op wo 18-03-2020 in Nieuwegein. 

Bij de SNN deelnemersraad van 15-11-2018 is besloten dat in 2019 een pilot wordt 
gehouden naar een landelijk kwaliteitsinstrument. Inmiddels hebben een flink aantal 
SNN leden al actief deelgenomen maar het is de bedoeling dat alle leden van de bij 
SNN aangesloten netwerken gaan deelnemen. Je opent op de website het menu: 
‘SNN leden’ en klikt vervolgens op kwaliteit 2019. In de introductie kun je lezen 
waarom SNN dit instrument graag wil introduceren. Onder inhoud vind je het artikel 
en de video die dit jaar aan bod komen. Vervolgens is de toets te openen. Een beetje 
lastig is dat de automatisch gegenereerde login-cijfers frequent in je spambox 
terecht komen. Kijk daar aub even zodat je kunt inloggen. Na afloop ontvang je een 
enquête waarop je je mening over dit instrument kunt geven. 
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