SNN Nieuwsbrief Oktober 2015
In deze nieuwsbrief vraagt het SNN bestuur jullie aandacht / acties voor de volgende punten.
1- Zomer / najaar 2015 met SNN statement / blogs over verschillende FT netwerken
Volg het SNN
a- De belangrijkste SNN doelstelling betreft het faciliteren van de activiteiten van de
op Twitter !!
regionale netwerken. SNN wil de plaats van fysiotherapie & fysiotherapeuten in de
behandelketen rond schouder patiënten versterken maar claimt niet dat alle
patiënten met schouderpijn persé door SNN leden behandeld dienen te worden.
De PR van het netwerk OrthoXpert was aanleiding om de positie van SNN leden naar verwijzers, patiënten
en zorgverzekeraars onder de aandacht te brengen. De discussie binnen SNN duurde van mei tot juli en
leidde tot het publiceren van een statement op 22-07. Om aandacht voor dat statement te genereren zijn
tevens 2 blogs geplaatst. Op verschillende internet fora is discussie gevoerd over verschillende typen
netwerken, er volgt een rubriek in FysioPraxis en het KNGF beraadt zich over een statement van hun kant.
b- Zoals boven beschreven is het SNN statement ‘opgehangen’ aan de casus met het netwerk OrthoXpert,
maar betreft een groter doel: wat zijn de intenties van netwerken en welke competenties worden
gerealiseerd? De directie van OrthoXpert interpreteert de inhoud van ons statement als denigrerend voor
hun doelen: ‘het realiseren van de beste FT zorg met behoud van toegankelijkheid’. Inmiddels heeft een
OrthoXpert / SNN gesprek plaatsgevonden. Teksten op websites en statements kunnen verschillend worden
geïnterpreteerd en op die wijze aanleiding geven tot misverstanden; die misverstanden zijn besproken en
gelukkig zijn beide organisaties weer ‘on speaking terms’, worden tot irritatie aanleiding gevende teksten
verwijderd en sprake is van respect is voor elkaars’ activiteiten.
2- Voortgang van het SNN congres op 11 december in Den Bosch
- Nu de laatste presentaties zijn ingevuld is het programma vrijwel compleet: www.schoudernetwerk.nl.
- Er zijn inmiddels ruim 450 inschrijvers; dat is mooi, maar kan beter: excelcs.nl/site/schoudercongres.
- Er zijn een aantal acties in gang gezet om het aantal inschrijvers van buiten SNN te verhogen.

Willen jullie de informatie ook nog een keer onder jullie leden verspreiden;
het SNN bestuur verwacht dat vrijwel alle leden van aan SNN gelieerde regionale
netwerken van de partij zijn; en alle leden dienen persoonlijk in te schrijven !!

- Op zaterdagmorgen 12-12 (09:00 – 11:00 uur) is een extra meeting met keynote spreker Chris Littlewood
geregeld; elk netwerk mag 2 leden uit de commissie inhoud inschrijven voor die bijeenkomst. Graag even
aangeven of jullie van die mogelijkheid gebruik willen maken en wie er komen (gerard.koel@kpnmail.nl).
3- Inhoudelijke zaken:
- Bezoek aan SECEC – EUSSER congres in september 2015
Karin en Gerard hebben het congres gevolgd; op twitter zijn al diverse tweets
verschenen (ook op de website re onder nog in te zien). Veel relevante
presentaties gezien en de auteurs gesproken zoals Saarah Keetola, Hanna
Björnsson, Juha Kukkonen, Stefan Moosmeier en Lori Michener.
Er waren een aantal presentaties uit Nederland (o.a. Okke Lambers
Heerspink DZ / Venlo) en de CMS poster van Gerard staat al op de website.
- Deelname aan virtual conference Australië op 19-09-2015
Het SNN bestuur heeft ingeschreven op dit congres dat werd georganiseerd
door David Pope van www.clinicaledge.co . We gaan proberen de presentaties
met achtergrondinformatie per onderwerp beschikbaar te stellen.
SNN deelnemer Filip Struyf (SN Zeeland / Universiteit Antwerpen /
lid FS werkgroep) was een van de inleiders.
Meer hierover op de eerste SNN deelnemersraad in 2016 (do 18-02, Deventer)

