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• Waarom ZOOM? Prima ervaring; is gebruiksvriendelijk.

• Microfoons staan standaard uit (MUTE) maar zijn door alle 
deelnemers zelf aan te zetten zodat je wat kunt zeggen.

• Chatten is altijd toegestaan; ook ‘hand op steken’ is mogelijk.

• Zo mogelijk camera’s aanzetten.

• In deze sessie werken we met 1 ‘host’ (kan wel wisselen).

• Wie praat (UNMUTE) komt in beeld (als je camera aanstaat ☺).

• De sessie wordt in principe opgenomen (later op website te zien)
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- - Ontvangst – start. Gerard host.

- 1. Karin is host  

- - 2. Erwin host

- - 3. Hedwig host 

- - 4. Gerard host

- - 5. Gerard / Karin host
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- - Uit MV document zijn 6 ‘nieuwe’ projecten / acties te destilleren. 

- - Om die acties te realiseren is gezamenlijke kracht nodig.

Er dienen drie commissies samengesteld te worden.

- - Een aantal van die acties is sterk profilerend voor de schouder-

gespecialiseerde fysiotherapeut, positief uitdagend!

- - Kijken naar tabel op pagina 7 en organogram op pagina 8.
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Locator Status maart 2021



● Vragen van patiënten (bijna dagelijks):

“Ik ben geopereerd aan mijn schouder, 

naar wie moet ik toe in Bilthoven, Rijswijk, etc.”

● Vragen van regionale Schouder Netwerken / Presentatoren congres

“Behoefte aan beschermd deel voor presentaties, etc."
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● Geen vermelding extra competenties (MT, Sport, Echo)

>  Geen verplichting om deze in te vullen

● Wel toegang tot beschermde deel, maar niet op locator

>  Gerealiseerd
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● Ervaringen met de locator

○ Waarom geen gebruik van mogelijkheid “niet op locator”?

○ Waarom “maar” 50% vermeldingen op landelijke locator?

>  Regionale website ook 50% vermeldingen?

○ Wensen?

● Graag naar webmaster@schoudernetwerk.nl
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- - Evalueren van de producten die via RvA binnenkomen

Producten geschreven door de regionale netwerken

- - Compleet maken van PO protocollen

- Ontwikkelen andere producten die SNN werkwijze / aanpak weergeven

- - Artikel van de maand selecteren

- - Eens per 2j onderwerp voor het kwaliteitsinstrument 15



- - Inventariseren van huidige ontwikkeling van zorgmodellen rond 
SP patiënten; sch.gespecialiseerde FT is schakel tussen HA(1e) & MS(2e)

- Innovatie van die modellen

- Op aanvraag faciliteren zorginnovatie door regionale netwerken

- Evalueren van voortgang, eventueel resultaten
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- - Beheer SNN website

- Ontwikkelen en bewaken van de SNN huisstijl

- Publiceren van SNN producten naar extern

- Structureren / optimaliseren SNN nieuwsbrieven
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Hoe vinden / selecteren we die collega’s? 



Hoe vinden / selecteren we die collega’s? 



- - Vragen / opmerkingen?

- ND bijeenkomst EUSSER gisteravond

- Online SNN vergadering op woensdag 22 september

- SNV / SNN congres op 10 (en 11?) december in Den Bosch
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Yasmaine Karel is 
Nederlandse 

EUSSER president
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SNN deelnemersraad 17-03-2021

Online natuurlijk ……
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