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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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AGENDA

22-09-2021
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- - Toelichting agenda

- - Kort overzicht laatste half jaar SNN

- - Ingekomen stukken

- - Over de website

- - Artikel van de maand

- - Congres op 10 december

- SECEC – EUSSER congres
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Zie het document: Organogram ingevuld juni 2021.
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- - Evalueren van de producten die via RvA binnenkomen

Producten geschreven door de regionale netwerken evalueren

- - Updaten van de PO protocollen

- Ontwikkelen andere producten die SNN werkwijze / aanpak weergeven

- - Artikel van de maand selecteren

- - Eens per 2j onderwerp voor het kwaliteitsinstrument aanleveren 8



- - Huidige ontwikkeling van modellen rond zorg voor SP patiënten;

schoudergespecialiseerde FT is schakel tussen HA(1e) & MS(2e)

- Inventarisatie 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?

Grotendeels gerealiseerd >> zie Word document. 
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De 6 MV thema’s
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• Ga naar:   www.menti.com
Code:        7240 7954

• De volgende dia’s tonen de respons op een 
negental Menti vragen van de netwerken.

http://www.menti.com/


8 Regionale netwerken zijn actief met zorginnovatie bezig,
10 andere netwerken zijn daarin geïnteresseerd.



Twee regionale netwerken geven aan zich niet te willen conformeren aan 
de gezamenlijke afspraken in het MV document 2021-2026.



Er is behoefte aan producten die de werkwijze van een schouder-
gespecialiseerde fysiotherapeut kenmerken.



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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18 van de 20 ‘netwerken’’ zijn positief over de locator,
2 ‘netwerken’ zijn niet positief.



Via chat/ unmute ontwikkelt zich een discussie over de locator en 
over de vormgeving van de huidige locator

• Pro:

• SCH gespecialiseerde fysio wordt 
landelijk zichtbaar 

• Nationaal werkende schouder 
poli’s willen graag zo’n lijst

• Fysio’s die zich aanmelden bij de
locator worden alleen toegelaten
als ze op de ledenlijst van het
regionale netwerk staan

• Contra:

• SNN vertegenwoordigt netwerken
en geen individuele fysio’s

• Het zou er op duiden dat regionale 
netwerken minder de baas zouden 
zijn over hun ledenbestand

• De praktijk wordt op dit moment
prominent weergegeven terwijl de
fysio relevanter is

Wat te doen; er melden zich veel patiënten aan via de SNN website.



SNN geeft 

nieuwsbrieven & 

mededelingen 

gericht aan de 

contactpersonen:

Hoe wordt daar mee 

omgegaan? 



Voorbeeld mededeling per mail op 3 juli 2021.



Is het 

‘artikel van de maand’

een zinvolle rubriek op 

de SNN website? 



De 15 netwerken die hebben gestemd zijn positief over het artikel van de 
maand. Mee doorgaan dus.



De meerderheid van de ‘netwerken’ vindt optimalisering van de 
samenwerking met andere zorgprofessionals ‘t meest belangrijk.

Zorginnovatie & product ontwikkeling zitten vlak in de buurt.



- - Vragen / opmerkingen?

- Online SNN vergadering op woensdag 16 maart 2022.

- Post congres meeting: 

SNN dag na het congres op 11 december in Den Bosch
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