
SNN 

online deelnemersraad

16 april 2022



• 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 meer ‘hosts’ (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

06-04-2022
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- - Toelichting agenda (vorige dia)

- - Toelichting op motivatie te pogen een live-vergadering te plannen

Bestaat Corona-lethargie? Moeten we onszelf weer enthousiasmeren?

Doen ‘we’ iets met het nieuwe SNN missie-visie & organogram?

- - Nieuwsbrieven in december 2021 en maart 2022

- - Deelname SNN aan twee FMS-richtlijnen (Prothesiologie en GH Luxatie)

- - Over info op de website & het ontbreken van respons

- - Discussie artikel van de maand Maart 2022 (0 reacties!)

Leek een relevante review omtrent schouderblessures bij sporters.

- - Congres op 10 en 11 juni in Den Bosch (zie volgende dia)

- SECEC – EUSSER congres in Dublin, 8 en 9 september 2022.
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SNN-lethargie

BESTAAT DAT ??
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De 6 MV thema’s
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Aantal inschrijvers: 850

Motto: Dat kan nog wat beter!



-
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- - Elkaar live zien geeft extra energie (de schouder-SNN-booster).

- - Omdat 06-04 live niet is gelukt, ‘ruilen’ naar vrijdagavond/ zaterdagmorgen

- SNN-sterkhouders kunnen 50% reductie krijgen op hun inschrijving

- - Voor de netwerken die komen (op korte termijn aanmelden aub):

SNN bespreekt een kamer (en betaalt die ook ☺)

(of je daar met 1 of 2 personen wil slapen, eigen beslissing)

- Uiteraard zijn ook RvA/ commissieleden SNN-sterkhouders

ook zij worden uitgenodigd te blijven, ook zij graag asap aanmelden!

- Gemeenschappelijk diner op vrijdag avond.

- Gezamenlijk programma op zaterdag ochtend (eind tijd: 12:00 uur).
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Raad van Advies 6 april 

2022



• Hedwig Slabbekoorn

• Corné Hekkema

• Wicky Bakker - van Zelst (06-51502846)
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• We streven er naar om het beste uit de netwerken en het 

bestuur te halen.

• SNN naar behoren te laten functioneren vanuit leden en 

bestuursoogpunt. 
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• Verdeling van de netwerken over ons drieën.

• Mail uitgedaan naar alle netwerken met vragen 

• Verzamelen en clusteren antwoorden
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• Corné: 

• Wicky:

• Hedwig
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Zijn er lopende projecten waar jullie als netwerk mee bezig zijn? 
Zo ja, welke? Zijn er bepaalde zaken die jullie graag anders zouden willen 
zien rondom de organisatie van SchouderNetwerk Nederland?

Zijn er zaken waar jullie regionaal tegen aan lopen?

Hoe vinden jullie de samenwerking tussen SNN en de regionale netwerken?

Waar kan het SNN jullie regionaal ondersteunen?
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Persoonlijke contact/ aanspreekpunt is de wens en te 

versterken wat we met elkaar doen. 

Graag voor 1 juni!
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Vragen?
Mail naar: raadvanadvies@schoudernetwerk.nl

• Hedwig Slabbekoorn (06-22268112)

• Corné Hekkema (06-22511670)

• Wicky Bakker - van Zelst (06-51502846)

mailto:raadvanadvies@schoudernetwerk.nl
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Stroomschema Orthopeed /fysiotherapie / 
multidisciplinaire zorg
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Hallo

Ik ben Edwin Zonneveld



Doel

Is er landelijk / regionaaldraagvlak 
voor het maken van een 
stroomschema bij saps klachten/ 
cuff gerelateerde klachten?

Is er kennis bij het SNN die ons kan 
helpen bij het maken van een 
stroomschema?



Waarom
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WE HEBBEN DE OVERTUIGING 
DAT HET SNN DE BESTE 
SCREENING HEEFT BIJ 

COMPLEXE 
SCHOUDERKLACHTEN. ZORG 

VOOR ONZE CLIËNTEN 
VERBETEREN.

WE WILLEN DE “SPIN IN HET 
WEB” ZIJN BIJ COMPLEXE 

SCHOUDER KLACHTEN 

WE WILLEN STURING GEVEN 
EN EEN STERK ADVIES 
KUNNEN GEVEN AAN 

HUISARTSEN EN SPECIALISTEN 
BIJ CLIËNTEN MET 

SCHOUDERKLACHTEN

JUISTE ZORG  OP DE JUISTE 
PLAATS V.W.B. SCHOUDER 
PATIËNTEN MET SNN AAN 

HET STUUR.



• Eerste opzet ter
verduidelijking van de 
visie
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Doel
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