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Ontwikkeling Missie – Visie

2020 – 2025



▪ enquete uitslag missie-visie (goed bespreken binnen

regionaal netwerk- b.v. ledenvergadering)

▪ mening vormen over de 50%-50% uitkomsten

argumenten: niet / wel

▪ eind 2020 document waar we allemaal achter staan
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Rationale:

▪ Juiste Zorg op Juiste Plek

▪ Per regio minimaal 1 initiatief

▪ Samenwerking in diverse vormen

▪ - kaderhuisarts

▪ - orthopedie

▪ - 1,5 lijn extended scope

▪ - sportarts, PA,….

Voor:

▪ Volgt ontwikkeling recente ontwikkeling

▪ SNN therapeut betrokkenheid in diagnostiek

▪ Betrokkenheid bij stakeholders 

▪ Uitdagende functie voor passende SNN therapeut & 

collegae
Tegen:

▪ Investering en keuze van personen

▪ Investering in tijd

▪ …...



7

Rationale:

▪ Juiste Zorg op Juiste Plek

▪ Per regio minimaal 1 initiatief

▪ Samenwerking in diverse vormen

▪ - kaderhuisarts

▪ - orthopedie

▪ - 1,5 lijn extended scope

▪ - sportarts, PA,….

Voor:

▪ Volgt ontwikkeling recente ontwikkeling

▪ SNN therapeut betrokkenheid in diagnostiek

▪ Betrokkenheid bij stakeholders 

▪ Uitdagende functie voor passende SNN therapeut & 

collegae
Tegen:

▪ Investering en keuze van personen

▪ Investering in tijd

▪ …...



8

Rationale:

▪ Juiste Zorg op Juiste Plek

▪ Per regio minimaal 1 initiatief

▪ Samenwerking in diverse vormen

▪ - kaderhuisarts

▪ - orthopedie

▪ - 1,5 lijn extended scope

▪ - sportarts, PA,….

Voor:

▪ Volgt ontwikkeling recente ontwikkeling

▪ SNN therapeut betrokkenheid in diagnostiek

▪ Betrokkenheid bij stakeholders 

▪ Uitdagende functie voor passende SNN therapeut & 

collegae
Tegen:

▪ Investering en keuze van personen

▪ Investering in tijd

▪ …...



10

Tegen:

▪ …………………………………… 

▪ …………………………………… 

▪ ……………………………………
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Rationale:

▪ Juiste Zorg op Juiste Plek

▪ Per regio minimaal 1 initiatief

▪ Samenwerking in diverse vormen

• kaderhuisarts

• orthopedie

• 1,5 lijn extended scope

• sportarts, PA….

Voor:

▪ Volgt ontwikkeling recente ontwikkeling

▪ SNN therapeut betrokkenheid in diagnostiek

▪ Betrokkenheid bij stakeholders

Tegen:

▪ Inverstering en keuze van personen en tijd?

▪ Onwetendheid?

▪ Geen vertrouwen in SNN?

▪ Zorgverzekeraars gaan dat vermoedelijk niet doen!
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Rationale:

▪ Alle ervaren schouderfysiotherapeuten 

een kans

▪ Geen oneerlijke concurrentie

▪ Werken met wachtlijsten en beloop o.b.v. 

kennis en kunde (kwaliteit)

▪ ......

Voor:

▪ Goede schouderfysio’s betrekken

▪ Openheid voor inhoudelijke kwaliteit

▪ Talentvolle collegae moeten mee kunnen doen

▪ Vermijden van kritiek van stakeholders

Tegen:

▪ Kwaliteitsbeleid kost moeite om te hanteren

▪ …..
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Voor:

• SNN is een inhoudelijke club in continue 

ontwikkeling

• Voorkomt inactieve leden,  houdt iedereen

scherp

• …
Tegen:

- Angst voor niet slagen

- Bang voor royement …..

Rationale:

▪ Aantoonbaar onderscheidend van de 

algemene fysiotherapeut

▪ Continue kwaliteitsbehoud

▪ Een wijze (samen met regionale) 

inhoudelijk belang

▪ Samen met andere kwaliteitsmethoden
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Kwaliteitsinstrument 2.0
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Hier had uw goede

naam kunnen

staan!
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Jaarlijkse online scholing/ webinar;

Gegeven door gerenommeerd “schouderspecialist”;

Evt. aangevuld met voorbereidende literatuur;

Afgesloten met aantal multiple choice vragen;

De scholing wordt wel/ niet voldoende afgerond.
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Kan thuis worden gedaan op zelf gekozen tijdstip (gedurende periode).

Vervanging voor 1 reguliere netwerkbijeenkomst.

Centrale aansturing gedeelde (noodzakelijke) kennis.

Verbeteren van positie t.a.v. stakeholders (profilering).

Bij voldoende afronding scholing: accreditatiepunten!
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Tijdsinvestering.

Nog een “moetje”.

Geen (directe) regionale keuze t.a.v. onderwerpen.
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Om als SNN aan te kunnen tonen dat we constructief werken aan het verbeteren van kwaliteit 

en competenties van alle aangesloten therapeuten, verdeeld over 24 regionale 

schoudernetwerken.
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Aansporing van alle individuele leden/ deelnemers om mee te doen aan het kwaliteitsinstrument.

Verplicht opnemen van de scholing als deelname-eis/ -activiteit in HHR. 

Meedenken aan het verder ontwikkelen/ uitzetten van het instrument.
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De vraag is niet óf we 

het gaan doen, maar 

vooral op welke

manier…
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Rationale:

▪ Net als bij leden van regionale

netwerken zou ieder lid zich beschikbaar

moeten stellen voor een bestuurlijke

functie

▪ Ieder netwerk moet 1-2 personen naar

voren dragen om een bestuurlijke of 

werkgroep-functie te bekleden

Voor:

▪ Gedeelde verantwoordelijkheid

▪ Inzicht en respect voor bestuurlijke taken 

▪ Leerzaam en goed voor saamhorigheid

▪ Betere samenwerking van SNN‘ers

Tegen:

▪ Werkdruk/tijd 

▪ Ambitie

▪ ...
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Actie (45 min)
• Groepjes van 3-5 personen/netwerken; een gespreksleider; notulist

• Mening vormen over deze 5 stellingen (op papier meegeven)

• SWOT per stelling- denk aan 5 jaar plan +++ | ++ | + | 0 | - | -- | ---

• Plenaire bespreking (tijd): 

Kansen Bedreigingen

Sterkte

Zwakte



▪ Ieder groepje weergave van hun

5 stellingen

▪ Duidelijkheden-

onduidelijkheden uitleggen

▪ Verzamelen

▪ Consequentie benoemen

▪ Voor 18-11-2020 aanpassingen

verwerken

▪ Lidwien van Loon leest mee

▪ Bestuur maakt een

weloverwogen keuze a.h.v. 

enquete en SWOT-analyse
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- We zijn met 16 aanwezigen

• Daaronder 12 vertegenwoordigers van netwerken (12 van de 22)

en 4 bestuursleden (bestuur & RvAdvies)

• Presentielijst: zie stukken
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Presentie



54

Toelating SNMH

SchouderNetwerk Maastricht - Heuvelenland

GEEN PROBLEEM !

Omliggende netwerken (SNZOL / SNZON)

en bestuur waren al akkoord;

geen bezwaar van andere netwerken.

WELKOM SNMH !
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SIX studie Erasmus Rotterdam
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- Betreft trial voor huisartsen

- Vindt plaats in Rotterdam e.o.

- Inclusie van ruim 200 SP 

patiënten

- In geval van aanhoudende SP:

randomisatie in 2 groepen:

injectie(s) of fysiotherapie

- Oefentherapie richtlijn (links) 

is opgesteld met medewerking 

van SNN

- Het is de bedoeling dat de

collegae van SNRD de FT 

behandeling gaan verstrekken
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KALK studie  VU Amsterdam
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- Dutch KALK studie

- Promotietraject voor 

orthopeed Jan 

Louwerens – Spaarne zkh

- Een product is bijgaande 

flowchart voor huisartsen 

(hier deels afgebeeld)

- SNN heeft relevante plek 

bedongen voor schouder 

fysiotherapie

- Connectie met website

- Additioneel effect van

MSU
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Hoe stemmen we op 18-11-2020
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Statuten december 2014: SNN is een stichting:
• veel initiatief bij het bestuur;    maar:
• bestuur vindt deelnemersraad belangrijk 
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Dus op 18-11:

- per netwerk 2 stemmen

- Bestuursleden

- Meerderheid van stemmen


