SNN Nieuwsbrief Juni 2018. Graag jullie aandacht voor de volgende activiteiten.
1- Mocht het toch een paar dagen regenen: weergave presentaties SNN congres 15-12-2017 op de website.
Op https://schoudernetwerk.nl/page/congres-joint-together-iii-den-bosch-15-december-2017 vind je eerst de
foto impressie en een overzicht van het programma en daarnaast van vrijwel alle presentaties een pdf; een
inhoudelijk waardevol overzicht voor de schouder-gespecialiseerde fysiotherapeut.
2- Een relevant congres onderdeel betrof de SNN studie (fase 1) naar de methodologische kwaliteit van de 3S lijst.
Die kwaliteit bleek ruim voldoende en op de
SNN deelnemersraad van 21-03-2018 is
afgesproken dat fase 2 (= praktische
implementatie) gaat starten: alle SNN leden
gaan deze screenende vragenlijst gebruiken
om bij aanvang van de behandelserie de
prognostische factoren te kunnen inschatten
Op de foto is te zien dat de 100 SNT leden in
hun nopjes zijn met de blokken met de 3S
vragenlijst; die blokken maken het invullen
door patiënten in de wachtkamer gemakkelijk.
Op https://schoudernetwerk.nl/page/snn-bijeenkomst-22-3-2018-amersfoort kun je een kort filmpje vinden over
het scoren van de 3Slijst en tevens een bestand om de lijst zelf te printen (een blok blijft overigens handig!).
3- Twee nieuwe netwerken: Van harte welkom Groene Hart (SNGH) en Gelderse Vallei (SNGV).
SNN heeft op dit moment 21 regionale netwerken die voldoen aan de samen afgesproken criteria en die dan ook
SNN deelnemer zijn; het totaal aantal leden bedraagt (ongeveer) 1000.
4-

Jaarlijks aanleveren / updaten van gegevens van de regionale netwerken aan SNN penningmeester.
Bovenstaand wordt gesproken van ongeveer 100 leden; om het exacte aantal vast te stellen dienen de netwerken
jaarlijks de volgende gegevens aan pvdtas@gmail.com te mailen: organogram met bestuursleden – actuele
ledental bij aanvang van het jaar- schouderpoli en kenniscentrum waarmee wordt samengewerkt. Ook de info op
de SNN website over de netwerken blijft dan compleet en actueel. Helaas hebben 14 van de 21 netwerken de
update 2018 nog niet ingediend; graag een passende actie van de desbetreffende secretaris!

5-

Om elkaar SNN breed te ondersteunen zijn onderwerpen toegewezen aan elk regionaal netwerk.
De RvA monitort deze relevante activiteiten en afhankelijk van het tijdpad, hopen we op redelijk korte termijn
eindproducten te zien waar we allemaal wat aan hebben. Op drie netwerken na (RSN, SNGE en SNMN) wordt er
aan die onderwerpen gewerkt. Na de zomer worden we door de RvA nader geïnformeerd.

6-

De start van de AVG is vast niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op onze website
https://www.schoudernetwerk.nl/SNNbestanden/2018/AVG%202018.pdf is een
conceptbrief te downloaden om de netwerkleden correct te informeren.

7-

Op https://schoudernetwerk.nl/page/cursussen vinden we schouder relevante cursussen & congressen
Het jaarlijkse EUSSER-SECEC congres vindt dit najaar
plaats in Geneve op do-vrij-zat 20-22 september; het
EUSSER deel begint op vrijdagmiddag. Ook op de
EUSSER en de SECEC websites is meer info te vinden.
Een goede zomervakantie periode gewenst, de volgende SNN deelnemersraad is op do 15-11 in Amersfoort.

