SNN Nieuwsbrief September 2017

Aan het eind van de zomer graag jullie aandacht voor de volgende SNN activiteiten.
1- Positieve PR voor functioneren SNN. De twitteraars onder ons hadden het al gezien, maar op
http://schoudernetwerk.nl/page/onderbouwing-snn-strategie staan twee artikelen gepubliceerd die
de SNN werkwijze
onderbouwen en die je kunt
gebruiken om andere
professionals te laten
zien waarom jij blij bent
SNN lid te zijn!
2- SNN 3S vragenlijst project loopt tot en met zomer 2017
Een aantal netwerken hebben de scores al ingediend, de andere netwerken: verzamelen & indienen !
3- KNGF factsheet over subacromiale schouderpijn gepubliceerd
In samenwerking met KNGF, NVMT en RSI vereniging is een factsheet over SAPS uitgekomen:
https://www.kngf.nl/producten+en+diensten/vakgebied/factsheets.html De factsheet kan gebruikt
worden om patiënten en stakeholders te informeren.

Schrijf je in voor
4- a. Programma voor SNN congres vrijwel definitief
het
SNN congres!
Komende maand ontvang je het programma, info via
de website, inschrijven: http://excelcs.nl/site/schoudercongres/
b. ‘Met Den Bus naar Den Bos(ch)’ !!
Wat is er nu gezelliger dan met 40 schouder enthousiaste collegae in de bus naar je eigen SNN
congres te gaan? Het congres op 15-12 komt dichterbij dus ga jullie acties voorbereiden.
5- Direct na de zomer hoopt het SNN bestuur de volgende stap in het project Huiswerk oefeningen te
gaan zetten. Om zeker te weten dat deze activiteit voldoende draagvlak heeft, houdt een apart
ingestelde commissie nog voor de zomer een korte evaluatie per netwerk.
Bovenstaande tekst stond in de nieuwsbrief juni 2017. Inmiddels is gebleken dat de helft van de
netwerken niet overtuigd is van de relevantie van deze geplande SNN activiteit.
Dat betekent dat het project SNN huiswerkoefeningen wordt uitgesteld. Komt opnieuw op de
agenda van de volgende deelnemersraad bijeenkomst (21 maart 2018 in Amersfoort).
6-

Een verbeterslag die SNN dient te maken is het updaten van
de inhoud van onderdelen ‘voor therapeuten’ en ‘voor
patiënten’ van onze website. Chirurg Niels Pesser en het
Catharina zkh vinden het verlenen van up-to-date info aan
TOS patiënten relevant en hebben de tekst op onze site:
http://schoudernetwerk.nl/page/aandoeningen
alvast aangepast. Een mooie voorzet om de WG die de
andere teksten & figuren gaat updaten, te stimuleren. Een
teken dat andere stakeholders onze site belangrijk vinden!

7- Nog niet alle netwerken hebben hun 2017 update van organogram en ledenlijst gemaild aan
pvdtas@gmail.com , die gegevens heeft SNN nodig dus: secretaris / penningmeesters, actie aub!
14-17 september SECEC / EUSSER congres Berlijn & 15 december SNN congres in Den Bosch.

