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Commissie Zorginnovatie



Even voorstellen..

• Carla Mastenbroek SN Groot Zwolle (SNGZ)

• Karin Hekman SN Amsterdam (SNA)

• Vincent Kanbier Rijnland Schoudernetwerk (RSN)

• Erik van Laar SN Gooi & Eemland             (SNGE)



Inhoud



Profiel commissie zorginnovatie

• Wat zijn concreet de taken van de commissie zorginnovatie?

• Inventariseren en categoriseren welke projecten er in diverse regio’s lopen op het gebied 
van zorginnovatie.

• Inventariseren welke aantoonbare resultaten er liggen van deze projecten.

• Verkennen van mogelijkheden op het gebied van schouderzorg in de diverse regio’s.

• Vaststellen van een implementatiestrategie voor middelen (bijvoorbeeld ter bevordering 
verslaglegging, diagnostiek of interventie) die relevant zijn voor het functioneren van 
schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten.

• Inventariseren en evalueren van relaties en samenwerkingsverbanden met externe 
stakeholders (bijvoorbeeld de NOV-WSE, het NGH, het NVES, het KNGF en 
zorgverzekeraars).



Zorg en de toekomst 

• de 4 principes van passende zorg

- Tegen redelijke prijs

- Samen beslist door zorgverlener en patiënt 

- Is dicht bij de patient (anderhalvelijn en digitalisering)

- Gaat niet alleen over ziekte maar ook over gezondheid.



Doelen voor de korte en langere termijn.

• Anderhalvelijnszorg, SNN en de toekomst



Middel tot een doel

• Wat is anderhalvelijnszorg?

• Wat is er al in den lande?

• Uitwerken tot een handboek

• Helpen met uitrollen in de regio’s



Wat hebben de netwerken daar aan?



Welke info hebben we nodig?

• Welke manier kunnen netwerken proactief meedoen?
• Anderhalvelijnsprojecten melden

• Na melden in contact blijven

• Hopelijk samen er iets mee doen…  



Wanneer is het af?

• Data verzamelen kost tijd

• Pijlen gericht op begin 2023



Commissie zorginnovatie SWOT

• Strenghts Weaknessess Opportunities Threats



Dank u!!!

• Contact via: SNNcomZorginnovatie@outlook.com

• Of via de link op schoudernetwerk.nl 

mailto:SNNcomZorginnovatie@outlook.com


Bijlage

• Format presentatie

• Het vertrekpunt, de profielschetsen met functie omschrijvingen.

• Het vertalen van die omschrijvingen naar doelen voor de korte en langere termijn.

• Het voorbereiden van middelen/ vervaardigen van die middelen waarmee die doelen 
gerealiseerd gaan worden.

• Het aangeven van de consequenties van die middelen voor de regionale netwerken en eventueel 
haar leden.

• Aangeven welke info jullie nodig hebben van de netwerken c.q. soms zelfs van leden van de 
netwerken.

• Mogelijk ook stimuleren dat je liefst een proactieve houding verwacht; zeker na Corona lijkt het 
wel of iedereen de kat uit de boom kijkt; geef rustig aan als je een respons verwacht!

• Als het kan succes-indicatoren aangeven; als we effectief functioneren dan hebben we op dit 
tijdstip dit bereikt.

• Mogelijk een soort SWOT-analyse van jullie commissiewerk aangeven.


