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Verslag 1e Deelnemers-vergadering SNN in 2017 

Datum: 22-03-2017 
Tijd:   16.00-20.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur 
Locatie:  KNGF gebouw Amersfoort; Stadsring 159B, 3817 BA Amersfoort 
    
Agenda 
 

Nr. Tijd Onderwerp 

 15.30-16.00 Ontvangst met koffie/thee 

1 16.00-16.20 Opening, toelichting op de agenda, SNN laatste half jaar, ingekomen 
stukken / nieuwsbrief, notulen vorige keer.  
Jaarcijfers 2016 

2 16.20-17.00 Over de inhoudelijke SNN projecten 
- 3S vragenlijst – KR schema – Uitwerking HWO (met toestemming!)  
- over het aanvragen van de 6 jaarlijkse accreditatie punten 
- Physios artikel over FT diagnostiek bij patiënten met SP 

3 17:00-17.45 Over de FS richtlijn 
Ontwikkeling, inhoud, implicatie voor diagnostiek en praktijk 

4 17.45-18:00 Discussie over status SNN richtlijn en wat we er mee gaan doen. 
Voorstel concept brieven aan KNGF / WSE / NHG; 
iedereen aan eigen stakeholders. 

 

 18.00-18.30 Broodmaaltijd met iets warms. 
 

5 18.30-18.45 Is er nieuws bij de RvA?  
Hopelijk gaat de nieuwe RvA voortvarend van start. 

6 18:45-19:00 Over SNN congres 15-12-2017  
Voorlopig programma 

7 19:00-19:25 Planning nieuwe activiteiten met toewijzing aan netwerken  

8 19.25-19.50 Rondje langs de velden; zijn er relevante ontwikkelingen?  
Er wordt gestemd over twee nieuwe netwerken: SNGD en SNRW 
Het monitoren van de kwaliteit >> zeker bij meer profileren; gericht 
op vakinhoudelijk & het behoud van SNN identiteit. 

9 19:50-20:00 Rondvraag, datum volgende bijeenkomst (=congres), afsluiting 

 
 
Bovenstaand de agenda, op de volgende pagina de presentie lijst, op pagina 3 de 
actiepunten waarvan de eerste vijf door de regionale netwerken uitgevoerd dienen te 
worden; dus stel vast wie binnen je netwerk verantwoordelijk is voor die activiteit en 
activeer dat (bestuurs)lid. De korte notulen per agendapunt worden beschreven op pagina 3 
tot en met pagina 7.  
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Presentielijst. Aanwezig: 
 

1. Pjotr Goossens     SNWB 
2. Edwin Duijn      SNWB 
3. Erwin van Merode     SNK 
4. Ivanka van Vliet     SNK 
5. Rudie Gosen       SNGZ 
6. Hedwig Slabbekoorn     SNGZ 
7. Bart Jacobs      SNZ 
8. Peter Leerling     SNZ 
9. Ruud Brocheler     SNOZL 
10. Jo Stessen      SNOZL 
11. Robert Haan      SNN(oord) 
12. Melanie Hougardy     SNN(oord) 
13. Jan Pijl      SNGE 
14. Marcel Heijmans     SNZON 
15. Mayon Roeffen     SNZON 
16. Wilko Vermue     SNZ(eeland) 
17. Nienke de Jager    SN FW/NOpolder 
18. Jan Jaap de Graaf      SN FW/NOpolder 
19. Sven Bonardt      SNRD 
20. Frank Gijsbertsen     SNRD 
21. Henk Nieboer      SNNHN 
22. Bart Hilbers      SNNHN 
23. Harm van Wylick     SNA 
24. Sharon Portegies     SNA 
25. Remco Loykens     RSN 
26. Sandra Baars      SNMN 
27. Wouter Kroon     SNMN 
28. Hans Herik      SNT 
29. Karin Hekman     SNA / SNN 
30. Paul van der Tas     SNT / SNN 
31. Gerard Koel      SNT / SNN 

 
Dat betekent dat van de 17 netwerken, er 16 vertegenwoordigd waren, waarvan 13 met de 
gewenste 2 personen. Eén netwerk (SN Deventer) was zonder afmelding afwezig. Het SNN 
bestuur gaat opheldering vragen. (Nota bene: actie heeft inmiddels plaatsgevonden) 
Het SNN bestuur is positief over deze opkomst; zo hoort dat! Op die wijze kunnen we elkaar 
op de hoogte houden, voldoende support van elkaar ervaren en inhoudelijke projecten aan 
de gang houden. 
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Allereerst de actiepunten die in de notulen worden beschreven. 
 

1. Agendapunt 1. Op dit moment dreigt dat (= insturen organogram en actuele 
ledenlijst) weer vergeten te worden! Gewenste actie: activeer de secretaris / 
penningmeester van jullie regionale netwerk om die info te sturen aan 
pvdtas@gmail.com ; doen! 
 

2. Agendapunt 2. Wat zijn de stappen die van ieder netwerk worden verwacht: 
- ieder netwerk zet het bestuurslid inhoudelijke zaken aan het werk die de leden zo 
nodig nogmaals informeert en uitlegt hoe het excel spreadsheet SNN vragenlijst 
onderzoek ingevuld dient te worden (let wel twee invulmomenten in dezelfde 
spreadsheet!); 
- de ingevulde lijsten worden bij hetzelfde bestuurslid ingeleverd; dit bestuurslid 
registreert of iedereen wel mee doet (leden die niet meedoen riskeren een 
verwijdering uit de ledenlijst!) en verzamelt in een aparte spreadsheet slechts de 
laatste werkbladen; 
- het bestuurslid mailt het document met de resultaten vanuit dat netwerk  
uiterlijk 1 september aan gerard.koel@gmail.com 
 

3. Agendapunt 4. Beoordeel in je eigen regio op welke wijze je de SNN FS richtlijn kunt 
benutten om positieve PR te realiseren. En vergeet niet de RvA hierover te informeren! 
 

4. Agendapunt 5.1. Ieder netwerk beschrijft op een half / heel A4-tje de activiteiten van 
afgelopen jaar plus de geplande acties voor komend jaar. Vermoedelijk blijft dit, als 
het werkt, een vaste strategie! Mailen naar de RvA: hedwig@motus-hattem.nl . 
 

5. Agendapunt 5.2: actie van ieder netwerk. Geef de RvA via mail (hedwig@motus-
hattem.nl ) aan met welke activiteit jullie aan de slag gaan. Het kan ook best zijn dat 
het organiseren van een lustrum congres een dergelijk activiteit is; ook het 
presenteren van een draaiboek daarvoor en het presenteren van de resultaten is een 
product waar andere netwerken zeker over geïnformeerd kunnen worden.  
 

6. Het toelaten van 2 nieuwe netwerken SNRW en SNGD. 
 
 
 

Korte notulen; voor zien van de actiepunten die bovenstaand rood zijn weergegeven. 
Ook de presentaties die op de website staan geven achtergrond informatie over de inhoud 
van de bijeenkomst. Op de website de algemene presentatie over de agendapunten en de 
presentatie over de totstandkoming van de FS richtlijn. 
 

1 16.00-16.20 Opening, toelichting op de agenda, SNN laatste half jaar, ingekomen 
stukken / nieuwsbrief, notulen vorige keer.  Jaarcijfers 2016 

Karin meldt de activiteiten van het SNN bestuur mbt een aantal topics het afgelopen half 
jaar: het re-installeren van de RvA, de factsheet schouderpijn van het KNGF, de (gewenste?) 
samenwerking met andere landelijke SN / Eusser, nieuwe netwerken en Karin laat nogmaals 

mailto:pvdtas@gmail.com
mailto:gerard.koel@gmail.com
mailto:hedwig@motus-hattem.nl
mailto:hedwig@motus-hattem.nl
mailto:hedwig@motus-hattem.nl
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het SNN promotiefilmpje zien en meent op te merken dat de spreker mogelijk uit Tukkerland 
afkomstig is. De notulen van 23-09 worden goedgekeurd. 
Paul laat de jaarcijfers zien die aangeven dat het niet alleen met de Nederlandse economie 
goed gaat; ook de financiële situatie van SNN is gezond. De RvA heeft de cijfers 
gecontroleerd. Paul vraagt opnieuw aandacht voor de algemene afspraak dat ieder regionaal 
schoudernetwerk in het begin van het verenigingsjaar een actuele ledenlijst en een actueel 
organogram instuurt zodat Paul daarop de rekening van de contributie kan indienen. 
 
Actie. Op dit moment dreigt dat weer vergeten te worden! Gewenste actie: activeer de 
secretaris / penningmeester van jullie regionale netwerk om die info te sturen aan 
pvdtas@gmail.com ; doen! 
 

2 16.20-17.00 Over de inhoudelijke SNN projecten 
- 3S vragenlijst – KR schema – Uitwerking HWO (met toestemming!)  
- over het aanvragen van de 6 jaarlijkse accreditatie punten 
- Physios artikel over FT diagnostiek bij patiënten met SP 

Gerard benadrukt nog een keer het belang van de actieve deelname van alle SN leden aan 
het 3S vragenlijst project. Het project loopt tot en met de zomer van 2017 en de uitkomsten 
van het project staan al gepland op ons congres in december (dus het ‘keet on’!).  
Alle benodigde informatie staat al op onze website: 
                                                            http://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s   
Acties. Wat zijn de stappen die van ieder netwerk worden verwacht: 
- ieder netwerk zet het bestuurslid inhoudelijke zaken aan het werk die de leden zo nodig 
nogmaals informeert en uitlegt hoe het excel spreadsheet SNN vragenlijst onderzoek 
ingevuld dient te worden (let wel twee invulmomenten in dezelfde spreadsheet!); 
- de ingevulde lijsten worden bij hetzelfde bestuurslid ingeleverd; dit bestuurslid registreert 
of iedereen wel mee doet (leden die niet meedoen riskeren een verwijdering uit de 
ledenlijst!) en verzamelt in een aparte spreadsheet slechts de laatste werkbladen; 
- het bestuurslid mailt het document met de resultaten vanuit dat netwerk uiterlijk 31 juli 
aan gerard.koel@gmail.com  
 
Over het KR schema en over de huiswerkoefeningen wordt verder gediscussieerd en de 
voorkeur gaat uit naar het instellen van twee werkgroepen die deze concept producten 
beoordelen. Nadeel is uiteraard dat dat extra tijd kost maar het grote voordeel is dat op die 
wijze enerzijds de producten getoetst worden en daardoor mogelijk ook SNN breed 
geaccepteerd gaan worden. Actie: SNN gaat twee werkgroepen formeren. 
 
Gerard geeft de aanwezigen een hardcopy mee van zijn Physios artikel over FT diagnostiek 
bij schouderpijn. 
Als laatste heeft hij een viertal documenten verzameld die stap voor stap de netwerken die 
nog niet de KNGF toestemming voor de jaarlijkse 6 accreditatiepunten van hulp kunnen zijn, 
zulks alsnog te realiseren. Die vier documenten betreffen de accreditatie periode 2015-2020 
en worden met de notulen meegestuurd. 
  

mailto:pvdtas@gmail.com
http://schoudernetwerk.nl/page/snn-kr-model-3s
mailto:gerard.koel@gmail.com
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3 17:00-17.45 Over de FS richtlijn 

Ontwikkeling, inhoud, implicatie voor diagnostiek en praktijk 
Collega Eric Vermeulen presenteert de totstandkoming van de FS richtlijn, de inhoud van de 
richtlijn en de verhouding tussen richtlijn en addendum. Op de website is de presentatie te 
downloaden. 
 

4 17.45-18:00 Discussie over status SNN richtlijn en wat we er mee gaan doen. 
Voorstel concept brieven aan KNGF / WSE / NHG; 
iedereen aan eigen stakeholders. 

Op dit moment betreft het een monodisciplinaire richtlijn. Veel leden zouden graag zien dat, 
uitgaande van deze richtlijn, gestreefd zou worden naar een multidisciplinaire richtlijn 
(richting CBO richtlijn). Een discussie is of erkenning door het KNGF nagestreefd zou moeten 
worden. Eric geeft aan dat erkenning van het KNGF mogelijk zou leiden tot extra acties 
betreffende de literatuur review die niet helemaal op SR (Systematic Review) niveau is; dus: 
mogelijk extra werk. Erwin stelt wat de meerwaarde is om die KNGF status na te streven. 
Kunnen we niet net zo goed zelf als SNN stakeholders als NOV-WSE en NHG benaderen? Iets 
om over na te denken. 
Wat de deelnemers in ieder geval dienen te doen is dit SNN product te benutten als middel 
om in de eigen regio overleg met stakeholders te starten. SNN deelnemers laten zo in ieder 
geval zien ‘best practice’ op waardevolle wijze uit te voeren. 
 
Actie. Beoordeel in je eigen regio op welke wijze je dit SNN product kunt benutten om 
positieve PR te realiseren. En vergeet niet de RvA hierover te informeren! 
 

5 18.30-18.45 Is er nieuws bij de RvA?  
Hopelijk gaat de nieuwe RvA voortvarend van start. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de nieuwe RvA en het SNN bestuur overleg gehad. 
De twee nieuwe RvA leden Hedwig Slabbekoorn (Zwolle) en Erwin van Merode 
(Kennemerland) stellen zich voor. Jo Stessen (Limburg) verwoord de RvA activiteiten van de 
afgelopen twee jaren.  
In overleg met het SNN bestuur zijn de volgende acties in gang gezet: 
- het takenpakket van de RvA wordt uitgebreid; daartoe 2 zaken. 
  *a: De regionale SN’en hebben te kennen gegeven beter op de hoogte te willen zijn 
van activiteiten die in andere regio’s plaatsvinden en die mogelijk bruikbaar zijn in meer 
regio’s. Een voorbeeld; veel regio’s bestaan rond de 5 jaren en in verschillende regio’s 
worden lustrum symposia georganiseerd; daarin zitten acties waarin netwerken elkaar 
kunnen steunen. Afgesproken wordt dat netwerken die acties aanmelden bij de RvA, de RvA 
beoordeelt deze activiteiten en krijgt een plek op onze website om deze activiteiten kenbaar 
te maken. 
Actie. Ieder netwerk beschrijft op een half / heel A4-tje de activiteiten van afgelopen jaar plus 
de geplande acties voor komend jaar. Vermoedelijk blijft dit, als het werkt, een vaste 
strategie! 
  *b: In onderstaand agendapunt wordt gestreefd om elk netwerk (hoeft niet direct, 
maar wel in de loop van de tijd) te voorzien van een relevant SNN punt. In dia 30 worden 
een aantal van die relevante punten genoemd.  
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Als ‘oudste’ SN neemt het SNT zijn verantwoordelijkheid en kiest punt 1 van die lijst: FT rond 
barbotage; en gaat daar de komende 2 jaren mee aan de slag om tot een product te komen 
waar we als SNN gebruik van kunnen maken. Onafhankelijk van dit voornemen heeft SN 
Zaanstreek een product voorbereid omtrent ‘FT bij AC luxaties’; ook dat is een prima concept 
product om tot SNN product gepromoveerd te worden. SN Rotterdam heeft inmiddels 
aangegeven een deel van punt 3: FT bij schouder instabiliteit te willen verzorgen (dit na 
interventie van Sven die vrij snel Frank overstag liet gaan; een opmerkelijk moment!). Marcel 
geeft aan dat SNZON vermoedelijk enige CAT’s (Critical Appraised Topics) gereed heeft die 
ook als SNN product kunnen gelden. Ook in deze verdeling en monitoring van de voortgang, 
gaat de RvA de regie voeren. 
 
Actie van ieder netwerk. Geef de RvA via mail (hedwig@motus-hattem.nl ) met welke 
activiteit jullie aan de slag gaan. Het kan ook best zijn dat het organiseren van een lustrum 
congres een dergelijk activiteit is; ook het presenteren van een draaiboek daarvoor en het 
presenteren van de resultaten is een product waar andere netwerken zeker over 
geïnformeerd kunnen worden.  
 
Voor zover wordt ingeschreven op een vakinhoudelijk onderwerp (zoals FT bij barbotage of 
FT bij een type instabiliteit), probeer dat op een gelijke wijze als in onze FS richtlijn de 
aanbevelingen te voorzien van een niveau (zie tabel 2 pagina 5):  
  A   Sterk bewijs  
  B  Matig bewijs  
  C  Zwak bewijs  
  D  Conflicterend bewijs  
  E  Theoretisch / basaal wetenschappelijk bewijs  
  F  Expert-opinie  
Laten we verder afspreken gebruik te maken van de Vancouver stijl als format voor de 
literatuurlijstliteratuurlijst.  
Voor niet-vakinhoudelijke onderwerpen kan een eigen format worden gebruikt. 
 
In samenwerking met het SNN bestuur zijn inmiddels de volgende twee acties ondernomen: 
  - de tekst in het huishoudelijk reglement is gewijzigd; zie figuur en tekst op pagina’s  
     2, 5 en 7; doel: meer / makkelijker RvA leden kunnen rekruteren 
  - een eerder RvA punt wordt gerealiseerd; de vergoeding voor de drie SNN  
    bestuurders wordt verdubbeld en gaat naar 600 Euro per jaar. 
 

6 18:45-19:00 Over SNN congres 15-12-2017  
Voorlopig programma 

Karin geeft een kort overzicht van het voorlopige programma met een plenair deel bij 
aanvang en op het eind; en 7 of 8 workshops wordt besproken. 
We gaan in principe weer voor 2 prijzen: voor SNN leden en voor niet-SNN leden; wel 
moeten we dat beter regelen dan vorig jaar want toen hebben we veel werk gehad met het 
achteraf vaststellen welke leden nu het congres hadden bezocht. Verschillende netwerken 
geven deelnemers een extra tegemoetkoming in de inschrijf kosten (dit is uiteraard volledig 
de keuze van het netwerk zelf). 
Veel netwerken, en dat wordt door het SNN bestuur gestimuleerd, benoemen het congres 
tot inhoudelijk punt voor de tweede helft van 2017. Dat betekent dat in principe alle SNN 

mailto:hedwig@motus-hattem.nl
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leden het congres bezoeken. Wie dat om welke reden dan ook niet kan, kan een 
vervangende opdracht tegemoet zien die net zoals vorig jaar centraal aangeleverd kan 
worden. Dat betekent wel dat de regionale netwerken goed dienen te registreren welke 
leden wel en welke leden het congres niet bezoeken. 
 

7 19:00-19:25 Planning nieuwe activiteiten met toewijzing aan netwerken  

Zie boven en zie dia’s 29 – 31 van de PP presentatie. Om de voortgang van SNN activiteiten 
te borgen en om de expertise van leden van de netwerken te benutten, wordt gekozen voor 
het toewijzen c.q. kiezen van SNN onderwerpen waar een netwerk of mogelijk twee 
netwerken zich de komende jaren over gaan buigen. Die activiteiten worden voorzien van 
een doel met het beschrijven van een product dat, voorzien van een tijdpad, opgeleverd 
gaat worden. De monitoring en regie wordt gevoerd door de RvA. 
 

8 19.25-19.50 Rondje langs de velden; zijn er relevante ontwikkelingen?  
Er wordt gestemd over twee nieuwe netwerken: SNGD en SNRW. 
Het monitoren van de kwaliteit >> zeker bij meer profileren; gericht 
op vakinhoudelijk & het behoud van SNN identiteit. 
Nut samenwerking tussen SNN en CME-online? 

Er is nog enige onduidelijkheid over de ontbrekende terug rapportage aan de ‘aanliggende’ 
netwerken die wel zijn geraadpleegd, maar waar vervolgens door de twee nieuwe 
netwerken SNGD en SNRW niet op is gereageerd. Er worden door de deelnemers geen 
bezwaren ingediend. 
Acties. Na afloop van de bijeenkomst is contact gezocht met beide netwerken en zijn de 
grenzen van de netwerken en de samenwerking met de poli’s nogmaals bevestigd. En dat 
betekent dat SNN 2 nieuwe netwerken verwelkomt in de Randstad en in Drente. Het SNN 
kaartje van Nederland is al aangepast en gaat er steeds mooier uitzien! 
 
Het agendapunt over de samenwerking SNN & CME online sneuvelt in de drukte van de 
agenda. Ook het punt over behoud van SNN enthousiasme blijft staan voor een volgende 
keer. 
 

9 19:50-20:00 Rondvraag, datum volgende bijeenkomst (=congres), afsluiting 

Belangrijke data zijn dus het congres op vrijdag 15 december. 
Een korte analyse leerde dat de meeste deelnemers tevreden waren over de locatie; als de 
afhandeling en de prijs ook meevallen (en daar ziet het wel naar uit) opteren we voor de 
volgende bijeenkomst eveneens naar KNGF Amersfoort te gaan; de datum is: woensdag 21 
maart 2018. 
 
Als laatste nogmaals dank voor jullie komst en actieve inbreng, jullie bestuur is in haar 
nopjes betreffende de opkomst, dat is top.  
We hopen dat jullie kunnen voldoen aan de beschreven actiepunten: laat de leden meedoen 
met het SNN vragenlijstproject, laat de secretaris de ledenlijst & organogram mailen en 
informeer de RvA over jullie activiteiten van afgelopen & komende jaar. 
 
Mede namens Karin en Paul, hartelijke groet, 
Gerard Koel, secretaris SNN.  


