SNN Nieuwsbrief November 2017

Graag jullie aandacht voor de volgende SNN activiteiten. De decembermaand staat niet voor niets te boek
als ‘feestmaand’; komende maand is dat zeker zo met als extra ons SNN feestje in congrescentrum 1931.
1- Over een paar weken, na de Sint & voor de Kerst, op 15-12: SNN congres in Den Bosch
Was 24-11 de Dag voor de Fysiotherapie (DvdF); dan wordt 15-12 de Dag voor de Schouder
Fysiotherapie (DvdSF). Ruim 800 collega’s volgen 6 plenaire sessies en een keuze uit 7 parallel sessies.
Naast tal van Nederlandse en Belgische sprekers ook presentaties van Lori Michener (USA),
Andrew Wallace (UK) en Monica Solana Tramunt (Spanje).
2- Inhoudelijke onderwerpen SNN congres
SWOT reversed prothesis, the swimmers shoulder,
Je kunt nog inschrijven
manual therapy & SP, multidisciplinaire aanpak SP,
voor het SNN congres!
instabiele schouder, stijve schouder, motor control,
Klik op deze button
SWOT MSU diagnostiek en ‘topics coming years’.
Met expo in prachtige locatie en al die collega’s:
DAT KUN JE NIET MISSEN; DAAR WIL JE BIJ ZIJN !!
Ook nog: Tijdens het congres wordt het nieuwe SNN logo gepresenteerd
3- ‘The morning after’ met Lori Michener
Zaterdag ochtend van 09:00 – 12:30 uur is Lori Michener beschikbaar voor een discussie over FT bij
patiënten met SP, we blikken terug op het congres en bespreken gezamenlijk een aantal topics. Ieder
regionaal SN mag 1 persoon afvaardigen voor die inhoudelijke discussie die ook plaatsvindt in Den
Bosch. Naast de afgevaardigden per netwerk zijn het SNN bestuur, de RvA en de samenstellers van de
FS richtlijn. Opgave bij secretaris Gerard Koel gerard.koel@gmail.com
4- Nieuwe inhoudelijke kennis & vaardigheden op schoudernetwerk.nl
In maart 2017 verscheen het artikel ‘Fysiotherapeutische diagnostiek bij patiënten met schouderpijn’
van Gerard Koel in Physios, 2017, 9, 1:4-13. Inmiddels staan op onze website de inhoud, de bijlage
met de literatuurlijst en bovendien de links naar twee ‘diagnostiek’ video’s met de tests die in het
artikel worden beschreven: 1-basisfunctie onderzoek & 2-klinische tests (OST’s);
LINK website / video 1 basisfunctie onderzoek / video 2 klinische schouder tests
5- Het wordt wel beter maar nog niet alle netwerken hebben hun 2017 update van organogram en
ledenlijst gemaild aan pvdtas@gmail.com , dus: secretaris / penningmeesters, actie aub!
6- De KNGF factsheet ‘FT bij (subacromiale) schouderpijn’ die mede met hulp van SNN tot stand is
gekomen, is inmiddels op onze website beschikbaar https://schoudernetwerk.nl/page/fact-sheets .
7- Eerstvolgende SNN deelnemersraadvergadering op wo 21 maart in Amersfoort (15:00 – 20:00 uur)
Zoals gebruikelijk verwachten we bij die deelnemersraad bijeenkomst per netwerk 2 personen, dus
graag vastleggen in je agenda! SNN bestaat op dit moment uit 19 regionale netwerken en er zijn 5
netwerken die willen toetreden. Geen wonder, wie wil er nu niet participeren in SNN!
Andere relevante onderdelen: software programma voor huiswerk oefeningen, hoe verbeteren we de
samenwerking tussen de regionale netwerken, het installeren van extra SNN commissies, de
voortgang van de onderwerpen per netwerk en een voorstel over toetsing van alle SNN leden.
Tot over een paar weken in Den Bosch !!!

