1e Deelnemers-vergadering SNN in 2019
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 26-03-2019
15.00-20.00 uur; inloop vanaf 14.30 uur
Thim van der Laan, Newtonbaan 6, Nieuwegein,
de koffie / thee bij aanvang wordt geschonken op nr. 6;
de bijeenkomst aan de overzijde op nr. 5, lokaal: 5.13 op de eerste etage.

Voorafgaand aan de vergadering een overleg met de RvA vanaf 13:45 uur.

Agenda met notulen
nota bene: stukken / achtergrond informatie en PP presentaties te vinden op website:
https://schoudernetwerk.nl/page/snn-bijeenkomst-126-3-19-nieuwegein

Nr.

Tijd

Onderwerp

14.30-15.00

Ontvangst met koffie/thee

1

15.00-15.30

Opening, toelichting op de agenda, SNN laatste half jaar, ingekomen stukken
/ nieuwsbrief, notulen 15-11-2018
Mededelingen van het SNN bestuur.; inclusief jaarcijfers
1 nieuw netwerk: SN NWV-ZF Noord West Veluwe en Zuid Flevopolder.

2

15.30-16.00

3

16.00-16:30

4

16:30–17:00

5

17:00–17:15

6

17:15-17:30

7

17:30-17:45
17:45-18.30

8

18:30-19:10

9

19:10–19:40

10

19:40-20:00

door Karin en Paul
Over het kwaliteitsinventarisatie project 2019
Eerste ervaringen van de deelnemers. Vervolg afspreken.
door Gerard
Agendapunten van de RvA + jaarcijfers goedkeuring
Met aandacht voor de ingedeelde regionale activiteiten !
door Erwin, Hedwig en Nynke
Twee presentaties van producten die zijn ontwikkeld door
werkgroepen op instigatie van RvA
Stand van zaken over 3S vragenlijst
door Gerard
Toetreding nieuwe netwerken + toelichting
stemming over toetreden SN Fryslan, situatie Noord Brabant?
Info over congres op 13 / 14 december in Den Bosch
door Karin
Soep met broodjes
Toepassing van MSU door schouder fysiotherapeuten
door Rychard Geryszewski
Presentatie richtlijn humerus fractuur door SN Zeeland
Eric Heijens, FT en dr. Waleboer, traumatoloog
Rondvraag, afsluiting
data volgende bijeenkomsten: Congres 13-14 december 2019 /
Woensdagen 18 maart en 18 november 2020.
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Notulen van de verschillende agenda punten.
1- Opening, toelichting op de agenda, SNN laatste half jaar, ingekomen stukken /
nieuwsbrief, notulen 15-11-2018
Karin opent de vergadering en verwelkomt Kevin Snijder als vertegenwoordiger van het
nieuwe netwerken SN NWV-ZF; Kevin introduceert onze nieuwe partner (werken samen met
de organisatie FleGel, betreft op dit moment 15 leden, grens A1 t/m Zeewolde,
samenwerkende schouderpoli: St. Jansdal, Harderwijk).
Ook Symen Haquebord wordt welkom geheten, vanwege de toegenomen contacten tussen
SC (ShoulderCommunity) en SNN wordt een lid van SC uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
onze halfjaarlijkse deelnemersraad. Vanaf de volgende bijeenkomst (vanwege het congres is
dat 18 maart 2010) krijgt SC steeds een agenda punt ter beschikking zodat ze kunnen
aangeven waarmee zij bezig zijn (en uiteraard in de toekomst verwachten we gezamenlijke
projecten uit te voeren c.q. te evalueren). Zie ook agendapunt 5 van 15-11-2018 en de PP
presentatie bij de stukken van die deelnemersraad).
Volgens het rooster van aftreden is 2019 het laatste jaar van penningmeester / webmaster
Paul van der Tas; Paul heeft aangegeven niet te verlengen, bovendien neemt hij dit jaar ook
afscheid van zijn bestuursfunctie bij SNT en ook statutair dient hij dus terug te treden.
Actiepunt 1. SNN zoekt een nieuw bestuurslid die in eerste instantie de taak van
penningmeester dient te vervullen. In het HR (zie groene tekst onder & zie website) is een
taakomschrijving te vinden.
De bestuursvergadering betreffen skype vergaderingen met de voorzitter en de secretaris,
gemiddeld eens per 2 maanden.
Profiel penningmeester beschreven in HR.
Artikel 5
5.1. De penningmester is verantwoordelijk voor het innen en controleren van de jaarlijkse
contributies en het voldoen van de SNN uitgaven.
5.2. De penningmester realiseert per boekjaar een kosten – baten overzicht. Die cijfers
worden tijdens de jaarlijkse deelnemersraad gepresenteerd. De cijfers worden
voorafgaand gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Advies.
5.3. De penningmester is verantwoordelijk voor de update van de ledenlijsten die door de
besturen van de regionale SN-en beschikbaar worden gesteld.
5.4. Samen met de andere bestuursleden zorgt de penningmeester voor het bewaken
van de missie, visie en strategie van het SNN.
5.5. De penningmeester is verantwoordelijk voor het plaatsen van relevante informatie
op de website www.schoudernetwerk.nl .
5.6. Bij afwezigheid van de voorzitter kunnen de secretaris of de penningmeester leiding
geven aan een vergadering of bijeenkomst.
In juni 2019 verschijnt een thema nummer Schouder van ons tijdschrift FysioPraxis; SNN
‘levert’ een aantal artikelen aan en heeft geadviseerd betreffende de inhoud van dit
nummer.
Paul presenteert de jaarcijfers, geeft nog aan dat per regionaal lid het netwerk 10 Euro
afdraagt aan SNN. Cijfers worden door de RvA geaccordeerd.
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2- Over het SNN Kwaliteitsinventarisatie project
Bij de vorige deelnemersraad bijeenkomst (15-11-2018, zie agenda punt 2) is besloten in
2019 een proef pilot te houden waarin zoveel mogelijk leden van de regionale netwerken
aan deelnemen. Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de toets een korte evaluatie
waarin hij / zij kan aangeven wat de mening (SWOT analyse) is over een dergelijke activiteit
waar jaarlijks alle SNN leden aan deel zouden gaan deelnemen.
Gerard presenteert (nogmaals) de redenen waarom het SNN bestuur een voorstander is van
dit kwaliteitsinventarisatie instrument. Die redenen worden ook aangegeven op de
introductie video’s die op onze website onder SSN leden >> kwaliteit 2019 te vinden zijn.
Vooraf was afgesproken dat in ieder geval de aanwezige collegae bij de deelnemersraad de
acties (lezen van de info, de inhoudelijke stukken bekijken en inloggen op de toets en daarna
invullen van de enquête) zouden uitvoeren. Op het moment van de presentatie waren 25
toetsen gescoord en 6 enquêtes ingediend.
Een aantal collegae gaf aan dat het verkrijgen van de inlog problematisch verliep; belangrijk
is te weten dat zo’n automatisch gegenereerde code vaak in de spam box terecht komt. Daar
dien je dus te vaak te kijken om het nummer te vinden. Veel van de aanwezigen hadden dus
de activiteit niet uitgevoerd. Dat is jammer, omdat je dan eigenlijk niet kunt bepalen wat je
ervaring was. Deelnemen aan de activiteit staat wel gepland voor een studielast van 4 uren,
ook als je de info kunt raadplegen tijdens het beantwoorden van de stellingen, dien je wel te
weten waar die info te vinden is. Het SNN bestuur is van mening dat, bijvoorbeeld bij deze
2019 pilot, het zinvol is dat alle SNN leden het Watson oefenschema bij MDI kennen (of in
ieder geval weten waar het te vinden is) en dat alle SNN leden de HAT test op een gelijke
wijze uitvoeren en interpreteren (en ook weten waar de video te vinden is om dat nog eens
te checken of om positieve kritiek uit te oefenen bij een andere mening).
In de aanloop naar deze deelnemersraad had SNMN al laten weten bezwaren te hebben
tegen dit landelijke kwaliteitsinstrument. SNMN is van mening dat borging van kwaliteit door
de netwerken zelf geregeld kan worden. Bovendien vinden zij intervisie beter passen als
instrument dan een landelijke activiteit die uitmondt in het scoren van 10 stellingen. Het
SNN bestuur is het daar niet mee eens en is van mening dat beide instrumenten best naast
elkaar kunnen functioneren.
Er zijn meer netwerken die aangeven weerstand te ondervinden bij de leden als het gaat om
het realiseren van een actieve deelname aan het kwaliteitsinstrument. Dat is uiteraard niet
onlogisch want we hebben het over een extra investering van (geschat) 4 uren
studiebelasting, daar hoef je geen vanzelfsprekend applaus voor te verwachten.
Besloten wordt niet op dit moment (26-03-2019) te stemmen over wel / niet doorgaan met
het kwaliteitsinstrument. De versie 2019 is immers een pilot, en waarom niet eerst de pilot
afronden en dan beslissen wat we gaan doen. Het SNN bestuur betreurt dat, de reden is dat
de introductie in ieder geval een jaar vertraging oploopt, immers: eerst de pilot afronden,
daarna in maart 2020 evalueren (eerder treffen we elkaar niet vanwege het congres) en bij
positief besluit kan dan het kwaliteitsinstrument in 2021 definitief worden. Voor de
duidelijkheid en om netwerken (SNMN en SNN) die tegen zijn voldoende recht te doen, het
instrument kan in maart 2020 ook verworpen worden.
Besluit & actiepunt 2: Eerst de pilot afronden, de enquêtes verzamelen en in maart 2020
beslissen over wel / niet implementeren van een landelijk SNN kwaliteitsinventarisatie
project.
Voor alle duidelijkheid, de afspraak om deel te nemen aan de pilot staat (besluit november
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2018) en SNN verwacht dat de regionale netwerken in 2019 hun leden adviseren deel te
nemen aan de pilot 2019 en inloggen op onze website onder SNN leden.
-3 en 4. Agendapunten RvA
Erwin beschrijft de verdeling van de verschillende onderwerpen over de regionale
netwerken en geeft aan dat er bij deze bijeenkomst drie onderwerpen worden
gepresenteerd. Zelf presenteert hij het onderwerp ‘Richtlijn verwijsbeleid’ dat door
Kennemerland is uitgevoerd. Hedwig presenteert de exercitie die Groot Zwolle heeft
uitgevoerd over de correcte beschrijving van de vijf container begrippen uit het SNN model.
Later bij de bijeenkomst komt SNZeeland nog aan bod (agendapunt 9).
Zaak is deze relevante info op SNN format te krijgen en vervolgens de info beschikbaar te
stellen. Op dit moment zijn in ieder geval de PP presentaties over deze onderwerpen op de
website onder activiteiten SNN en vervolgens 2019 te raadplegen.
Actiepunt 3: Het SNN bestuur beraadt zich op een passend format en presenteert dat de
eerstkomende deelnemersraad bijeenkomst. Op dat moment kan de vergadering beslissen
om met dat ontwerp in te stemmen.

-5. Agendapunt over voortgang 3S vragenlijst vervalt.
-6. Stemming over nieuw toe te laten SN Friesland.
Verloopt positief, er zijn vanuit de nabij gelegen netwerken Noord & ZWF-NOP geen
bezwaren en er wordt al samengewerkt.
Actiepunt 4: De stemming verloopt positief, SNF wordt het 22e SNN netwerk, welkom!
-7. Over het congres december 2019
Karin belicht het al vrij wel complete programma en geeft aan dat de samenwerking met
EUSSER en Vlaanderen goed verloopt. Karin bespreekt nog de intentie om de samenwerking
met NOV-WSE te verbeteren. Het is nog onduidelijk in hoeverre NOV-WSE een actieve rol
speelt bij het congres 2019; normaal werken SNN & NOV-WSE samen maar dit keer werkt
SNN samen met EUSSER en SNVlaanderen.
Actiepunt 5. We verwachten dat de regionale netwerken dit congres als inhoudelijke
scholing najaar 2019 aanmerken dat door de leden gevolgd dient te worden. Vrijdag de 13e
(oeps) wordt dan de ‘verplichte’ dag.
Daarna volgt de pauze met soep & broodjes & netwerken (17:45 – 18:30 uur).
-8. Toegevoegde waarde van MSU voor SNN therapeuten
SNRW collega Rychard Geryszewski presenteert de voordelen van MSU bij SP patiënten. In
een aantal actuele studies worden argumenten tegen de standaard toepassing van MSU bij
SP patiënten beschreven (Jill Cook, Marloes Thoomes – de Graaf, Yasmaine Karel) en we
kennen de discussie omtrent verschillen tussen enerzijds het veronderstelde pathologisch
anatomisch substraat voor SP (o.a. met MSU aantoonbaar) en anderzijds de bijpassende
klinische symptomen (die onafhankelijk van het substraat sterk kunnen variëren c.q. bij
afwijkingen op beeld zelfs geheel kunnen ontbreken). Hoog tijd om collega’s die toepassing
van MSU ondersteunen, aan het woord te laten. Uiteraard is SNN positief over de toepassing
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van MSU en dient de presentatie van Rychard om die balans zo goed mogelijk te vinden. Bij
SP patiënten is een multimodale analyse nodig en daarbij speelt MSU een belangrijke rol;
hoe belangrijk, daar dienen SNN leden hun afweging te maken; en daarom kennis te hebben
van de pro’s en con’s. Deze discussie komt vast nog wel een keer terug, de presentatie is op
de website te vinden.
-9: Peri / postoperatief beleid bij humeruskop fracturen.
Traumatoloog Marco Waleboer en SNZ collega Eric Heijens presenteren het SNZ onderwerp.
Met SNZ samenwerkende ziekenhuizen zijn ZorgSaam en Adrz. Het beleid van HK fracturen
kan variëren er is geen level 1 onderbouwing voor een bepaalde interventie (waar hebben
we dat eerder gehoord?). Intensivering van peri / post operatieve zorg bij polsfracturen
heeft voordelen opgeleverd en dat was een drijfveer om dat ook bij HK fracturen te doen.
Marco schildert de mogelijkheden en Eric bespreekt de 3 produkten( richtlijn, revalidatie
schema, patiënt informatie). De produkten komen asap op de website beschikbaar; info via
e.heijens@pmcinbalans.nl .
10. Rondvraag, met rondje langs de velden.
Amsterdam. 23-05 10 jarig bestaan met lustrum; avond symposium over tendinopathie.
Hebben inmiddels net als bij SNT ook werkgroepen geïnstalleerd.
Zeeland. Samenwerking met ergotherapie geïnitieerd, inhoud gericht op FT beleid bij MDI.
Oostelijk Zuid Limburg. V.w.b. de inhoud komen Filip Struyf en Adam Meakins op bezoek.
Zijn aan traject begonnen met verbeteren samenwerking zowel orthopeed als HA.
Rotterdam. Sven geeft aan dat de activatie bij de leden een impuls moet krijgen, er wordt
werk gemaakt van een o.w. programma en er wordt contact gezocht met een
kenniscentrum.
Zwolle. Ook hier komt Filip Struyf op bezoek.
Rijnland. Wordt gewerkt aan toelatingscriteria, doel: wie lid wil blijven >> dient actief te
participeren.
Gooi & Eemland investeren in betere samenwerking met specialisten Ter Gooi zkh.
ZuidWest Friesland – NOP. Symen Hacquebord (SC) komt langs, gaan samenwerking met
nieuwe netwerk SNF uitwerken.
Kennemerland. Filip Struyf is druk (komt ook naar Holland); gaan concept 1,5 lijn uitwerken.
Midden Nederland. Zijn tevreden over actieve participatie van de leden, Anju Jaggi is langs
geweest (MDI), Lennard Voogt komt presenteren over pijn, Latarjet procedure wordt
uitgewerkt.
Noord Holland Noord. Monica Solana (zie congres 2017) komt langs, dat wordt dus een
enthousiasmerende avond! Verder met radioloog zkh Den Helder: Barbotage uitwerken.
Hebben ook een avond met HA besproken.
Groene Hart. FS richtlijn doorgenomen. Waarde capsular release. Jo Gibson presentatie (alle
netwerken hebben de Clinical Edge stick!), beslisboom gemaakt.
Twente. Gaan 06-02-2020 congres met HA organiseren (SNT bestaat dan ruim 11 jaar & NHG
standaard schouder is uit), hebben net traject van 3 jaren met werkgroepen & verplichte 2
dagdeel inhoudelijke cursus achter de rug. Gaan komende 3 jaren werken met een mixmodel; werkgroepen wel handhaven maar voorzien van inhoudelijke opdracht. Het blijkt
voor veel werkgroepen toch lastig om na 3 jaren elkaar op stimulerende wijze te ontmoeten.
ZuidOost Nederland. Hebben SNN – FS richtlijn uitgewerkt en houden praktijkdagen.
ZW Veluwe – FP. Komen volgende keer aan bod.
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Gelderse Vallei. Zij tevreden over de actuele samenwerking met de orthopeden. Hebben
diverse PO richtlijnen uitgewerkt. Hebben een kadaver studie gericht op RC repair gedaan.
Communicatie formulier in ontwikkeling.
Deventer. Avond over NA georganiseerd (samen met revalidatie artsen / ergotherapeuten /
orthopeden). Werken aan een RtS (Return to Sport) beslismodel.
Zaanstreek. Zijn tevreden over lopende leden bijeenkomsten, recent een cursus van Ruud
Schuitemaker gevolgd.
Dit najaar dus ons grote congres, de data voor 2010 zijn:18 maart en 18 november.

Actiepunten.
1- SNN zoekt een nieuw bestuurslid die in eerste instantie de taak van penningmeester
dient te vervullen.
Graag serieuze attentie voor dit punt; het huidige bestuur heeft de SNN kar een
aantal jaren getrokken (met oprichting mee: vijf jaren) en wenst op korte termijn,
gezien de groei van SNN, nieuwe bestuursleden aan te trekken.
2- Eerst de pilot 2019 afronden, de enquêtes verzamelen en in maart 2020 beslissen
over wel / niet implementeren van een landelijk SNN kwaliteitsinventarisatie project.
Netwerken gaan hun leden activeren deel te nemen aan de pilot 2019.
3- Het SNN bestuur beraadt zich op een passend SNN format en presenteert dat de
eerstkomende deelnemersraad bijeenkomst (18 maart 2020). Op dat moment kan de
vergadering beslissen om met dat ontwerp in te stemmen.
4- SN Friesland wordt het 22e SNN netwerk, welkom!
5- Congres Den Bosch: Vrijdag 13-12 wordt ‘verplichte’ inhoudelijke SNN dag. Bedenk
wel dat er zaterdag ook een aantrekkelijk en praktisch programma is en bovendien,
als je toch blijft, vindt op vrijdagavond de dinner-party in de spectaculaire locatie
Orangerie Den Bosch plaats! Een gelegenheid bij uitstek om een feestje te bouwen
met je eigen en andere (internationale) netwerken. Meet & Greet met de sprekers.
6- Bij de discussie van 15-11-2018 (zie agenda punt 6) zijn een aantal punten aangestipt
die in een enquête terug zouden komen; dit punt komt nog aan de orde. Er wordt
een spreadsheet ontwikkeld die de netwerken in maart 2010 (voorzien van
antwoorden) dienen mee te nemen.
7- De data voor SNN deelnemersraad in 2020 zijn: woensdagen 18 maart en 18
november; in Thim Nieuwegein.
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