
 

     SNN ‘bestuurs’ Nieuwsbrief Januari 2020. Graag jullie aandacht voor het volgende: 
1- Het nieuwe jaar gaat van start en naast alle persoonlijke beste wensen hopen we ook op een goed SNN jaar! 

 

2- In de aanhef staat ‘bestuurs nieuwsbrief’ omdat vrijwel alle punten gericht zijn op acties van de bestuursleden 

van de regionale netwerken; jullie kunnen zelf beslissen of je deze nieuwsbrief wel / niet forward aan jullie leden. 

 

3- Missie – visie project. Zoals boven beschreven hebben jullie in december een enquête ontvangen met ruim 20 

stellingen / vragen betreffende de plannen die we komende vijf jaren met SNN nastreven. Het document met die 

vragen staat op onze website maar is ook als attachment nog een keer toegevoegd. De contactpersoon van jullie 

netwerk heeft een link naar de online versie van diezelfde enquête.  

Graag jullie actie om die online enquête eind deze maand in te dienen!  

Nota bene: Geldt uiteraard niet voor de netwerken die deze actie al uitgevoerd hebben, waarvoor dank! 

 

4- Afronding pilot SNN kwaliteitsproject 2019.   

 

5- In het nieuwe jaar graag insturen van jullie actuele organogram 2020 (zie bijlage). 

 

6- Er wordt hard gewerkt aan de update van onze website. In ‘onze’ SNN website wordt ook verwezen naar jullie 

eigen websites; om dat goed te doen wil de webmaster graag de beschikking hebben over hoge resolutie 

weergave van a: jullie website achtergrond en b: jullie logo. In het laatste attachment een tabel waarin wordt 

aangegeven of we van jullie netwerk die weergave asap nodig hebben; mailen naar pvdtas@gmail.com.  

 

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

Onder aan deze pagina worden de data voor de SNN deelnemersraad 
in 2020 aangegeven (die staan als het goed is al in je agenda). 
Ons schoudercongres was succesvol met op vrijdag 1100 en op 
zaterdag 500 deelnemers. ‘Brain & Pain’ was een goed thema en de 
veelheid aan te kiezen workshops en master classes gaf het 
multimodale karakter bij het handelen rond SP patiënten goed weer 
en gaf iedereen de mogelijkheid het programma zo effectief mogelijk 
samen te stellen. Jammer dat niet iedereen op vrijdag avond de diner 
party in de kathedraal mee kon maken; was erg gezellig! 
In 2020 start het tweede SNN vijfjarenplan! Begin december hebben 
we jullie, als bestuur, gevraagd mee te denken over de gewenste 
richting voor SNN in de periode 2020-2025. Jullie reacties worden eind 
deze maand verwacht zodat we jullie input mee kunnen nemen naar 
de eerstvolgende deelnemers raad bijeenkomst op wo 18-03-2020. 

 

 
 

 

 

Bij de SNN deelnemersraad van maart 2019 is besloten een pilot uit te 
voeren naar de implementatie van een kwaliteitsinstrument voor SNN leden. 
De pilot liep tot november 2019. Ruim 70% van de SNN leden heeft 
deelgenomen aan dat instrument dat, na het lezen van artikelen over 
multidirectionele instabiliteit en lichamelijk onderzoek, leidde tot een 10 
stellingen toets en een enquête met 5 vragen.  
De uitwerking van de 5 vragen uit de enquête wordt meegestuurd in een PP 
presentatie die op een passend moment aan de leden getoond kan worden. 
Tevens de 40 gebruikte stellingen voorzien van de goede antwoorden.  
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