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1e Deelnemersraad-bijeenkomst SNN in 2022 

Concept Agenda 
 
Datum:  Woensdag 06-04-2022    
Tijd:   ontvangst vanaf 18:50 uur, bijeenkomst 19:00 – 21:00 uur    
Locatie:  Zoomen online 

 
 

Nr. Tijd Onderwerp 

 18:50- 19:00 Ontvangst online/ thuis 

1 19:00- 19:10 Opening, toelichting agenda, SNN in Corona-tijd, ingekomen stukken, 
website, artikel van de maand, afsluiting Corona & 
AFSPRAKEN OVER CONGRES OP VRIJDAG EN OP ZATERDAG !! 

2 19:10- 19:25 Nieuws van de RvA 

3 19:25- 20:00  Onderzoeker Ted van Iersel bespreekt het MATASI-project  
(Multifactorial Approach Training for Anterior Shoulder Instability in patients 

undergoing arthrosopic bankart repair, a randomized controlled trial) 
Gevolgd door een discussie over de waarde van projecten voor SNN. 

 20:00– 20:05 Tijd voor een drankje (wordt helaas niet bezorgd      ); strek de benen! 

4 20:05- 20:20 Presentatie commissie Zorginnovatie 

5 20:20- 20:25 Waarde van een stroomdiagram voor verwijzen SAPS-patiënten. 
Collega Edwin Zonneveld (SN NWVeluwe ZFlevoland) licht toe. 

6 20:25- 20:40 Presentatie commissie Vakinhoud 

7 20:40- 20:45 Presentatie commissie Communicatie 

 20:55- 21:00 Rondvraag en afsluiting. 
 
Datum congres (met diner/ overnachting): 10 en 11 juni 2022 
Voorstel datum SNN-deelnemersraad: 16 november 2022 (live) 
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Presentie SNN-deelnemersraad 06-04-2022; aantal deelnemers respons 

SNT Twente Paul Weltevreden nee 

  Finn Hobelman ja 

SNA Amsterdam Vincent Hompes nee 

  Elies Zwager ja 

RSN Leiden Vincent Kanbier  

  Secretaris Rijnland  

SNZ Zaanstreek Ilse Boekweg  

  Anita Schipper – van Buuren  

  Nanda Boots  

SNDS Deventer-Salland Marcel Ipskamp  

  Miranda Hanskamp  

SNZ Zeeland Herman ten Berge  

  Boudewijn Broers  

  Fabian de Milliano  

SNOZL Oostelijk Zuid Limburg Harry Hermans Ziek 

  Inne Leibbrand  

  Ruud Brocheler  

SNGE Gooi en Eemland Jan Pijl nee 

  Eva Platzgummer  

SNZON Zuid Oost Nederland Bart de Leeuw  

  Wilma Suurland  

SNGZ Zwolle Rudie Gosen  

  Secretaris Zwolle  

SNMN Midden Nederland Gitta Hendriks nee 

  Sandra Baars nee 

SNG Schoudernet Noord Robert Haan  

   Nitzan Hadash  

SNF Fryslân Jochum van Brummelen nee 

  nieuw  

SNRD 
Rotterdam/ 
Drechtsteden Sven Bonardt 

 

  Ramon Baan  

SNWB West-Brabant Pjotr Goossens  

  Tim Aarts  

SNK Kennemerland Nieuwe voorzitter  

  Ivo Haas  

SNNHN Noord Holland Noord Marijn Kramer  

  Yoeri Veenstra (secr.)  

  Jef Aalmoes  

SNRW Randstad West Sandra Spee ja 

  Annelein Bouma-Onderwater  

SNGD Drente Maarten Gubler  
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  Ko Peters  

SNGH Groene Hart Corné Hekkema nee 

  Luite van Assen nee 

SNGV Gelderse Vallei Riekje Bruins  

  Pieter Vaessen  

SN NWV-ZF 
NW Veluwe Zuid 
Flevoland Puck Verhoef 

 

  Edwin Zonneveld ja 

SNMH Maastricht-Heuvelenland John Keydener nee 

  Cindy Jeurissen  

   
 

SC Shoulder Community Sijmen Hacquebord  

    

RvA  Hedwig Slabbekoorn ja 

  Wicky Bakker - van Zelst ja 

  (Corné Hekkema, zie SNGH) (nee) 

Bestuur Voorzitter Karin Hekman ja 

 Secretaris Finn Hobelman (zie SNT) (ja) 

 Penningmeester Erwin van Merode ja 

 Kwaliteitsbeleid Gerard Koel ja 

Commissie Vakinhoud Rychard Geryszewski nee 

  Edwin Duijn nee 

  Erik Kieft ja 

Commissie Communicatie Gemma van der Kolk ja 

  Paul van der Tas ja 

  Johan Scheepers  

Commissie Zorginnovatie Erik van Laar  

  (Vincent Kanbier zie RSN)  

  Carla Mastenbroek  

    

 

 

Samengevat: 
- 35 collega’s aanwezig. 
- 5 van de 23 netwerken niet aanwezig. 
  



4 

 

 

Notulen 
 

1. Opening, toelichting agenda, SNN in Corona-tijd, ingekomen stukken, website, artikel 
van de maand, afsluiting Corona & 
AFSPRAKEN OVER CONGRES OP VRIJDAG EN OP ZATERDAG !! 
 
Opening Gerard Koel: Reden om de deelnemersraad online te doen in plaats van een 
live bijeenkomst wordt uitgelegd. Mededeling over opnemen vergadering, geen 
bezwaar. 
 
Agenda: Geen grote wijzigingen ten opzichte van de verstuurde agenda. Alleen de 
MATASI-trial wordt als eerst behandeld in verband met verplichtingen voor de 
mensen die uitleg komen geven. 
 
De start met de nieuwe commissies wordt benoemd. Alle commissies zijn nu volgens 
het organogram ingevuld en zullen straks een korte presentatie geven over de stand 
van zaken binnen de commissie. 
 
Eerst vervolg MATASI Trial: 
Karin Hekman: SNN wil de stap maken naar aansluiting in wetenschappelijk 
onderzoek als volgende stap. 
 
Congres (Karin Hekman): 
Aanmeldingen tot nu toe: 850 Het doel is 1200. 
Het zou mooi zijn als het enthousiasme nog een keer gedeeld kan worden met de 
leden van de regionale netwerken. 
 
SNRD geeft aan een extra stimulatie te geven door €50 te vergoeden bij aanmelding 
voor het congres. Dit is mogelijk doordat de gemaakte kosten in de coronaperiode 
lager zijn geweest dan normaal. 
 
Voor actieve leden is er een kortingscode (zie presentatie). Wanneer opgave en 
betaling al gedaan is → mail naar Karin Hekman voor 50% korting. 
 
Toelichting extra activiteiten 10-11 juni: 
Zie dia voor invulling. 
 
 

2. Nieuws van de RvA 
 
Hedwig Slabbekoorn bespreekt huidige samenstelling. Hedwig Slabbekoorn is in de 
huidige raad de langstzittende, Corné Hekkema is anderhalf jaar geleden gestart en 
Wicky Bakker - van Zelst ruim een jaar geleden. 
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In het verleden zijn er producten verzameld bij regionale netwerken. Na overleg in de 
RvA is besloten dat het ‘beoordelen’ van deze producten niet past bij de taken van 
een RvA. Huidige commissies worden daar nu voor ingezet. Nadat de producten zijn 
onderverdeeld wordt ook een kwaliteitscheck uitgevoerd. 
 
Wat is dan wel de rol van de RvA? Meer een verbindende factor. Proberen het beste 
uit alle netwerken te halen en de verbindende factor te zijn tussen bestuur en 
regionale netwerken. Netwerken zijn verdeeld onder de drie commissieleden: vragen 
naar regionale netwerken zijn verstuurd. 
 
De verdeling is te zien in de presentatie. 
Graag voor 1 juni reageren. 
 
 

3. Onderzoeker Ted van Iersel bespreekt het MATASI-project  
(Multifactorial Approach Training for Anterior Shoulder Instability in patients 
undergoing arthrosopic bankart repair, a randomized controlled trial) 
Gevolgd door een discussie over de waarde van projecten voor SNN. 
 
Ted van Iersel: arts, sinds 2020 actief in onderzoek op schouderniveau. 
Uitleg wordt gegeven over de MATASI-trial (zie opname). 
 

 

20:08 Pauze voor 5 minuten 
 
Vervolg na pauze. Gerard Koel neemt kort het programma door en geeft het woord aan Erik 
van Laar. 

 

4. Presentatie commissie Zorginnovatie 
 
Erik van Laar: voorstellen commissie 
Profiel gepresenteerd: SNN wil gaan bijdragen aan de keuze voor eerstelijnszorg of 
tweedelijnszorg voor schouderpijn patiënten. Ambitie is om in elke regio een 
anderhalvelijnszorg locatie te realiseren waar een SNN-therapeut werkzaam is. 
 
Wat is anderhalvelijnszorg? De commissie gaat de komende tijd aan de slag met deze 
vraag door te inventariseren welke projecten op dit moment al lopen op het gebied 
van anderhalvelijnszorg. Dit gaat uitgewerkt worden tot een handboek. Einddoel is 
een consensus kunnen vinden in de verschillende manieren om te kunnen helpen bij 
het uitrollen hiervan in verschillende regio’s. Bij verandering in anderhalvelijnszorg in 
regionale netwerken graag in contact komen/blijven met de commissie zodat zij voor 
actuele informatie kunnen zorgen. Doel is om begin 2023 een product klaar te 
hebben. 
 
 
 



6 

 

Vraag Gemma van der Kolk: hebben jullie al een tijdsplanning? 
Erik van Laar: De inventarisatie fase is klaar (veranderingen kunnen nog steeds 
doorgegeven worden) en we gaan nu starten met de schrijf-fase. 
 
Vraag Erik Kieft: is er al een beeld wat de invulling wordt van het product dat 
geschreven gaat worden? 
Erik van Laar: het wordt een overzicht met welke projecten in Nederland lopen en de 
analyses hiervan. Op die manier kunnen regionale netwerken beslissen welke vorm 
realistisch is om te starten in de eigen regio. 
 
 

5. Waarde van een stroomdiagram voor verwijzen SAPS-patiënten. 
Collega Edwin Zonneveld (SN NWVeluwe ZFlevoland) licht toe. 
 
Doel van presentatie: is er draagvlak voor het ontwikkelen van een stroomschema bij 
SAPS/RCRSP? 
Is er al kennis bij het SNN die hierbij kan helpen? 
 
Uitleg in presentatie 
 
Karin Hekman: mooie presentatie met visualisering. De vraag speelt in meerdere 
regio’s. Behoefte zal er altijd zijn. Vraag: waarom wordt er SAPS en een ‘complexe’ 
klacht genoemd? 
Edwin Zonneveld: Voor een orthopeed is een klacht vaak fysiologisch complex, als 
fysiotherapie wordt complex meer bedoeld door verschillende factoren die een rol 
geven. 
 
Persisterende klachten mogelijk betere beschrijving dan complex (door complex 
verschillende geïnterpreteerd wordt). 
 
 

6. Commissie vakinhoud 
 
Gerard Koel: over een week of twee wordt er een presentatie gedeeld. Commissie is 
van plan om een kennisplatform te ontwikkelen op de website. Het doel is om 
bottom-up te werken vanuit een enquete. 
 
Erik Kieft: proberen gezamenlijke kennis en kunde te delen onder alle leden. 
Feedback op de presentatie zou ook prettig zijn. 
 
Gerard Koel: de presentatie komt samen met de opname, de andere presentaties en 
de notulen online te staan. Graag feedback over de enquete zodat deze daarna 
verspreid kan worden door de regionale netwerken. 
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7. Presentatie commissie Communicatie 
 
Gemma van der Kolk: voorstellen commissie communicatie 
- Paul van der Tas sinds 2014 (eerst bestuur, daarna commissie) 
- Gemma van der Kolk sinds 2021 
- Johan Scheepers sinds 2022 
 
Huisstijl wordt bewaakt. De bedoeling is dat alle producten die vanuit SNN gemaakt, 
ontwikkeld en gepresenteerd worden in de huisstijl verschijnen (ook producten voor 
extern optimaliseren valt binnen deze taak). 
 
Social media: LinkedIn en Twitter. Bedoeling om eens per week actief te zijn. 
 
Hoe kunnen regio’s helpen? 
Up-to-date houden van ledeninformatie. Mutatiebestand hiervoor gebruiken! 
Nieuwsbrieven ook verspreiden onder de leden regionale netwerken. 
 
Wat kan het bestuur doen? 
Ook de huisstijl hanteren. 
 

8. Rondvraag en afsluiting. 
 
Karin Hekman: is er bezwaar tegen financiële ondersteuning van de MATASI-trial? 
Uitkomst: geen bezwaar 
Belangrijk voor mensen die deel willen nemen aan onderzoek op schoudergebied: bij 
interesse bericht aan Karin Hekman (kmc.hekman@ibcamstelland.nl). 
 
Uiterlijk 29 april doorgeven of een hotelkamer gewenst is voor overnachting op 10 
juni na het congres. 
 
Wicky Bakker – van Zelst: Graag een lijst met minimaal één telefoonnummer per 
commissie zodat contact kan worden gezocht in geval van uitblijven van reactie op 
bijvoorbeeld mail. 
 
Sven Bonardt: Graag data van andere grote vergaderingen in de gaten houden in 
fysiotherapie land.  
 
Herman ten Berge: is er een pool van artikelen van andere netwerken? Commissie 
vakinhoud pakt dit op. 
Kritiekpuntje van orthopeden: er zijn af en toe leden die niveau missen op gebied van 
klinisch redeneren. Heeft SNN hier suggesties voor? Commissie vakinhoud pakt dit 
op. 
 
Datum congres (met diner/ overnachting): 10 en 11 juni 2022 
Voorstel datum SNN-deelnemersraad: 16 november 2022 (live) 


