
 

     SNN Nieuwsbrief September 2019. Graag jullie aandacht voor de volgende activiteiten. 
1- Deelname aan landelijke kwaliteitsinventarisatie voor SNN leden. 

 

2- Vijf jaren SNN. We kunnen tevreden zijn met de ontwikkelingen in de eerste vijf SNN jaren; er zijn inmiddels over 

Nederland verdeeld 23 deelnemende netwerken met tezamen 1000 leden. SNN heeft producten geleverd 

(richtlijn, congres, statements) en er is samenwerking met relevante stakeholders (NOV, KNGF, NHG). Op de 

website is veel schouder relevante inhoud te vinden. In 2020 dienen we ons te beraden op de doelen voor de 

komende vijf jaren. Bij de eerstvolgende deelnemersraad op 18-03-2020 is dat een agendapunt. 

Tevens dient verversing van het SNN bestuur plaats te vinden, de positie van penningmeester is vacant! 

 

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

 

Het programma van HET SCHOUDER EVENT VAN 2019 is te zien op 
https://schoudernetwerk.nl/page/congressen .  
Vanwege de samenwerking met EUSSER en SchouderNetwerk 
Vlaanderen kent het congres dit jaar 2 dagen en is de voertaal 
Engels.  
De vrijdag geldt als ‘verplichte’ inhoudelijke scholing voor alle bij 
SNN aangesloten leden! Het aantal inschrijvers voor die dag staat 
inmiddels op 700; we gaan (met ‘buitenlands’ hulp) voor >> dan 
1000 deelnemers. Wie nog niet heeft ingeschreven: DOEN! 
Bovendien verloopt eind september de ‘early bird’ korting. 

Om er gelijk een Den Bosch – Schouder weekend van te maken is uiteraard een prima idee. De diner party op 

vrijdagavond is een perfecte gelegenheid om het nuttige met het aangename te verenigen en wie wil er nu niet 

informeel kletsen en dansen met An Cools of Jo Gibson? Meer informatie op onze website! 

- We leren van successen maar waarschijnlijk nog meer van casussen die niet goed gaan; als jij samen met je 

verwijzer aan collega’s wilt aangeven waar je achteraf vindt dat verbetermomenten zijn, overweeg dan in te 

schrijven als inleider bij het onderdeel ‘Worst cases’; zie verder http://bit.ly/2UJ2zZ9  . 

 

4- Twee andere interessante activiteiten : 
a: de Amstel Course: Elbow work = Team work  
op 21 en 22  november in Amsterdam.  
Meer informatie op: 
https://acesamsterdam.nl/amstel/  &  
op onze SNN website:  
 https://schoudernetwerk.nl/page/congressen  

   b: artikel in Musculoskeletal Science and Practice 2019 
zie: http://bit.ly/34JwJ3h  

 
 

    Bijeenkomsten SNN deelnemersraad in 2020 op wo 18-03 & 18-11 in Nieuwegein. 
 

Sinds dit voorjaar staat het kwaliteitsproject open. Tot en met juli 2019 heeft 1/3 
van de SNN leden (300 collegae) zich ingelezen en daadwerkelijk de afrondende 
toets van 10 stellingen ingevuld. 2019 Geldt weliswaar als een pilot maar toch willen 
we graag dat zoveel mogelijk leden van de bij SNN aangesloten netwerken gaan 
deelnemen. Willen we ons als schoudergespecialiseerde fysio’s onderscheiden en 
op welke wijze tonen we dat aan? Dat betreft een relevante vraag waarop we een 
gedragen antwoord willen formuleren. 
Kortom, het instrument loopt tot en met november, net na de zomer is dit het 
moment om de leden nogmaals te stimuleren. In de bijhorende stukken 
https://schoudernetwerk.nl/page/nieuwsbrieven is te lezen dat (op 31-07) 10 
netwerken met een deelname hebben onder de 20%. De inlog is inmiddels 
vergemakkelijkt, stimulerende tekst is aangeboden, aan de slag aub !! 
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