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Agenda 
Datum:  Woensdag 16-11-2022    

Tijd:   Ontvangst 14:30 uur, bijeenkomst 15:00 – 20:00 uur    

Locatie: Bar Beton, station Amersfoort 

 

 Tijd Onderwerp 

 14:30- 15:00 Ontvangst  

1 15:00- 15:15 Opening, welkom, notulen 06-04-2022, toelichting agenda  

2 15:15- 15.45 Wat gebeurt er op schouder gebied in Nederland? 
FMS-richtlijnen schouderprothese en GH-luxatie, EUSSER/ SECEC-congres afgelopen 
maand, eigen presentatie pdf’s van congres 10 - 11 juni, update NOV-WSE SAPS, 
schouder trials in/ rond A’dam. 
SNN/ SNV congressen in 2023 & samen met SECEC in 2025. 

3 15:45 – 16:15 Vervolg op post-congres meeting 11-06. Een terugblik & voortgang. 
Voelen we (SNN & netwerken) ons nog een enthousiasmerende club?  
Of is sprake van een afwachtende/ inactieve attitude? 
Komende veranderingen in de bestuurssamenstelling van SNN. 

4 16:15- 16:45  Presentatie commissie Vakinhoud 

5 16:45– 17:00 Presentatie commissie Communicatie  

6 17:00- 17:15 Presentatie commissie Zorginnovatie (vacature) 

7 17:15 - 17:30 Nieuws van de RvA/ tevens goedkeuring kascommissie 2021 

 17:30- 18:00 KORTE MAALTIJD MET BROODJES EN HAPJES 

8 18:00– 19:50 
 

‘Rondje langs de velden’ Elk netwerk krijgt spreektijd om eigen activiteiten te 
melden, aan te geven in hoeverre 1 of meer van de 6 SNN-thema’s worden 
geïmplementeerd, wat zijn succes indicatoren voor de korte termijn, waar is 
ondersteuning gewenst? 

9 19:50- 20:00 Rondvraag en afsluiting. 
 
Voorstel datum SNN-deelnemersraad: 5 april 2023 (live?) 
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Notulen 
 

15:15 opening door Gerard Koel 

Welkom aan alle afgevaardigden van de regionale netwerken en de commissies van 

schoudernetwerken Nederland. De eerste live bijeenkomst na de corona-periode. 

 

Mededeling dat Karin niet fysiek aanwezig is i.v.m. persoonlijke omstandigheden, ze sluit digitaal aan 

om een gedeelte van de avond te presenteren via Zoom. Na haar presentatie zal de verbinding in 

stand blijven zodat Karin de rest van de avond mee kan kijken en luisteren. 

Notulen en het verslag van de extra bijeenkomst op 11 juni worden later op de agenda besproken. 

Het enthousiasme lijkt na de corona-periode een lastig punt, veel organisaties en verenigingen 

hebben te maken met deze situatie. De positieve opkomst tijdens het congres wordt door Gerard 

Koel nog even aangehaald (meer dan 1000 aanwezigen, tegenover bijvoorbeeld 400 bij de dag van de 

fysiotherapeut), dat is een positief teken. 

Gerard Koel bespreekt de agenda, geen aanpassingen aan de agenda. 

Online vergadering 6 april: op het laatst veranderd van live naar online i.v.m. coronaperikelen. 

Opmerking dat de vergaderingen niet altijd ruim van tevoren worden aangekondigd. Gerard Koel 

geeft aan dat de nieuwe SNN-vergadering een half jaar van tevoren al gepland staat. Nieuwe datum 

wordt voorgesteld tijdens een deelnemersraad eerder.  

Notulen deelnemersraad 06-04-2022  

Gemma van der Kolk: is het filmpje is van de commissie vakinhoud nog gekomen? Het filmpje zou na 

de vorige deelnemersraad aangeleverd worden. Commissie vakinhoud geeft aan dat dit niet duidelijk 

is gecommuniceerd, maar dat het wel op de site geplaatst is.  

Sven Bonardt: worden de data van andere grote vergaderingen in de gaten gehouden? Het valt 

wederom op een avond met een vergadering van KNGF. Bestuur geeft aan te proberen hier rekening 

mee te houden, echter zijn de data voor SNN-vergaderingen al een half jaar van tevoren bekend. 

Opmerking: hoe kan er duidelijk gecommuniceerd worden over de starttijd? Starttijd was niet bij 

iedereen duidelijk. Gerard Koel geeft aan dat de starttijd normaalgesproken altijd 15:00 is en de 

eindtijd 20:00. De tijden zullen duidelijker vermeld worden in uitnodigingen. 

Matasi-trial wordt door Karin Hekman toegelicht. 

Vraag: is financieel inzicht gegeven van tevoren? Er is een vraag over een financiële steun aan Matasi 

gekomen zonder dat er (voldoende) inzicht in de financiële situatie van SNN is. Erwin licht toe dat het 

de bedoeling is dat er vastgelegd wordt wanneer er onderzoek gesteund wordt, zodat dit niet op 

basis hoeft te gaan van persoonlijke factoren.  

Toelichting van Karin Hekman over wat er gebeurt op schoudergebied, in de presentatie staan de 

initiatieven benoemd. 

Vraag van Karin Hekman aan de regionale netwerken om mee te denken over het congres van 

december 2023. Het zou mooi zijn om samen met de regionale netwerken inhoud te kunnen geven 

aan het volgende congres. 
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Start presentatie Karin Hekman 

Excuus voor de afwezigheid, kan vanwege persoonlijke omstandigheden niet fysiek aanwezig zijn. Ze 

gaat de evaluatie van het congres bespreken en proberen iets toe te lichten over wat er speelt in 

schouderland (voornamelijk in de regio Amsterdam). 

Evaluatie van het congres: hopelijk kan alle feedback gebruikt worden voor de toekomstige 

organisaties. 246 mensen hebben deelgenomen aan de enquête en deze ingevuld. Door deelnemers 

van de enquête is veel tijd besteed aan feedback, dat wordt erg gewaardeerd! Gelukkig kwamen de 

meeste mensen voor de kennis, helaas ook nog mensen voor de punten. 

Opmerking: Er konden meerdere antwoorden gegeven worden, dus het punt over de accreditatie als 

reden van bezoek kan gegeven zijn vanwege de optie tot meerdere antwoorden. 

Evaluatie was naast de inhoud ook bedoeld voor het verbeteren van het proces waar nodig. Een punt 

dat duidelijk aangegeven werd was het bekendmaken van de workshops voor het inschrijven. 

Vanwege de late aanmeldingen is er in de laatste fase veel communicatie uitgegaan vanuit excel. 

Deze communicatie werd door veel mensen gezien als vervelend of te veel. Het gaat vooral om de 

mails vanuit excel congresservice die als negatief werden ervaren. De mails worden altijd vanuit daar 

gestuurd, niet door SNN zelf.  

Er was veel commentaar over het missen van naambadges, voornamelijk voor het netwerken. Er 

wordt nog nagedacht of dit terugkomt (mede vanwege duurzaamheid was er deze editie gekozen om 

ze weg te laten). 

De uitrijdkaarten voor de parkeerplaats zijn halverwege het proces afgekocht door SNN. Hierdoor 

was het niet helemaal duidelijk voor iedereen en ontstond er wat verwarring bij sommige mensen. 

Uiteindelijk heeft het geen invloed gehad op de kosten voor de bezoekers. 

De aanvangstijd was ook een punt van feedback, voor mensen die van ver moesten komen was de 

start erg vroeg. 

Verdeling over het wetenschappelijk programma. Verwachting dat dit komt door de 

multidisciplinaire insteek in plaats van alleen schouder vakinhoudelijk. De beide koppels van broers 

kwamen niet goed uit de enquête. 

Wat waren de belangrijkste feedbackpunten uit de enquêtes: 

- Graag meer aandacht voor schouder gerelateerde onderwerpen 

- Internationale bekende sprekers 

- Meer praktisch/inhoudelijk oefentherapie 

- Casuïstiek bespreking 

- Minder sprekers 

 

Sponsoren: congres kan niet bestaan zonder sponsoren. Veel werk om sponsoren te vinden. Een 

derde van de mensen geeft aan geen sponsoren bezocht te hebben. De vraag om ook in de 

netwerken door te geven dat bezoek aan sponsoren belangrijk is.  

Vraag: Hebben de sponsoren de mogelijkheid gehad tot bijvoorbeeld acties om aantrekkelijk te zijn 

voor bezoek? 

Karin Hekman geeft aan dat die mogelijkheid er was. 



 

 5 

Wat gebeurt er op schoudergebied in Nederland? 

Karin Hekman geeft aan dat het mooi zou zijn als in de toekomst niet individuen gevraagd worden 

voor bijvoorbeeld richtlijnen, maar SNN als organisatie. SNN zou dan in overleg mensen kunnen 

aandragen om hierbij te helpen. 

Vraag van Karin Hekman om projecten en/of onderzoeken te melden bij SNN wanneer dit schouder-

gerelateerd is. In de dia staan de onderzoeken en studies die (rondom Amsterdam) op dit moment 

spelen. 

MSG (science netwerk) heeft SNN benadert om meer samen te werken. Fysiotherapie moet meer 

onderzoek gaan doen om aan te tonen wat het belang is van het beroep. MSG is op dit vlak erg actief 

en op zoek naar participanten voor deze onderzoeken. Aanmelding bij MSG is kosteloos, waarna er 

een scholing aangeboden om daarna te kunnen participeren. Vraag of de netwerken dit willen 

promoten bij de regionale leden. 

Vraag: moet er in dit brede onderzoeks-landschap niet juist meer focus zijn? Is het niet nodig om 

mensen te hebben die zich volledig hierop kunnen richten en dit niet tussen de normale 

werkzaamheden door moeten doen? Karin Hekman geeft aan dat dit niet voor iedereen hoeft. Als er 

één of twee fysiotherapeut zijn per netwerk zou dit al mooi zijn. 

 

Opmerking: één sluit het ander natuurlijk niet uit, moet er niet geïnvesteerd worden zoals 

bijvoorbeeld bij het parkinson-net, mensen die hier fulltime mee bezig gaan. 

Gemma van der Kolk: moet er niet bijvoorbeeld een SNN-secretaresse komen? Er is op dit moment 

misschien wel te veel om tussendoor te doen. Ook eventueel kijken naar andere netwerken en 

verenigingen, hoe doen zij dat? 

Erwin van Merode: in de huidige structuur van SNN is veranderen moeilijk. De structuur zou dan naar 

individuele leden in plaats van regionale netwerken moeten gaan. Daardoor zou het landelijk orgaan 

dan een grotere beslissingsmacht krijgen. Aantal mensen zijn hier wel voorstander van, zij merken 

dat het regionaal lastig is om soms de diepte in te kunnen gaan. 

Vraag vanuit de regionale netwerken is dan of één of twee mensen genoeg zouden zijn of dat er 

meer zouden moeten zijn? Bijvoorbeeld verzoeken uitzetten en organisatorische zaken kunnen dan 

worden geregeld. Er is dan ondersteuning door professionals voor SNN leden. 

 

Boek schrijven vanuit SNN 

Karin Hekman geeft aan dat er vanuit SNN het idee is om een boek over schouderfysiotherapie te 

schrijven. Het gaat niet om een boek met specifieke technieken, maar een extra ondersteuning in de 

schoudergespecialiseerde fysiotherapie. 

Pjotr Goossens:  

Een boek schrijven is mogelijk zonder veel extra ondersteuning. Het gaat om iemand die mensen 

teksten laat aanleveren. Discussie voor organisatiestructuur is misschien een onderwerp voor een 

aparte vergadering.  

Gemma van der Kolk: is de vraag voor schrijver een uitnodiging aan ons? 

Karin Hekman geeft aan dat mensen zich inderdaad kunnen melden als ze denken mee te kunnen 
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schrijven aan een boek. Ze gaat een mail maken waarin de uitnodiging voor deelname genoemd 

wordt. 

Vanuit de netwerken wordt gevraagd wat de algemene mening is over het moeten volgen van 

opleidingen voor elk stukje fysiotherapie? De mensen die aanwezig zijn vragen zich ook of dit juist is, 

maar ook of dit gaat veranderen in de nabije toekomst. 

Hedwig Slabbekoorn: is de shoulder community betrokken geweest? Karin Hekman geeft aan dat dit 

nog niet het geval is. 

Vacatures SNN 

Vacatures bestuur: voorzitter en penningmeester 

Verzoek om binnen de netwerken te zoeken 

Penningmeester stopt per 1 januari 2023, voorzitter zo snel mogelijk. 

Profielen worden bekeken en aangevuld met tijdsinvestering. Deze worden gedeeld op dezelfde 

pagina als de notulen. 

Presentatie vakinhoud 

Enquête is vanuit de commissie vakinhoud verstuurd. Rond de 300 antwoorden zijn binnengekomen. 

Plan is om veel content te gaan plaatsen op de besloten omgeving. De vraag vanuit de commissie 

richting regionale netwerken is relevante informatie en kennis te delen zodat deze geplaatst kunnen 

worden.  

In het filmpje wordt veel duidelijk (staat op de website). Doel is uiteindelijk een kwaliteitsinstrument 

te ontwikkelen. Tijd voor een vervolgstap om kennis te delen. Daar is de focusgroep voor gemaakt 

(+/- 15 mensen). Deze groep is voor het controleren van kennis/content op inhoud. Doel is een 

omgeving waarin SNN leden zich kunnen ontwikkelen en vakinhoudelijk kunnen groeien.  

Opmerking van de regionale netwerken: moeten er goed over nadenken wat zomaar gedeeld kan 

worden. Commissie communicatie geeft aan dat het in een afgesloten omgeving gedeeld wordt. 

 

Vraag vanuit commissie om mee te denken hoe dit ingericht kan worden. 

 

In Brabant is geprobeerd om langs te gaan bij praktijken, is dit de juiste manier? 

Vraag is of het überhaupt gecheckt moet worden. 

Kennis wil iedereen zich in ontwikkelen, geen duidelijke verschillen in de uitkomst van de enquête.  

Moet er een filter komen om passieve mensen te kunnen testen? 

Vraag is of het niet onnodig om webinars te maken? Is er niet al genoeg materiaal en kennis om 

binnen de regionale netwerken iets te ontwikkelen? Commissie geeft aan dat alle input is welkom 

zodat gekeken kan worden naar de kwaliteit. 

Vraag vanuit regionale netwerken: is het de bedoeling om specifieke mensen op te leiden? 

Commissie geeft aan dat het specifieke mensen opgeleid zouden kunnen worden die de kennis dan 

weer uit kunnen dragen in regionale netwerken. 

Erwin van Merode: is het de bedoeling dat trainers mensen gaan opleiden bij regionale netwerken? 

Commissie vakinhoud geeft aan dat de focusgroep nog in de kinderschoenen staat. Contact en 

overleg vinden nog plaats waarin besproken wordt waar bijvoorbeeld een webinar of andere inhoud 
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aan moet voldoen. Erwin geeft aan dat dit al grotendeels bereikt is wanneer trainers ingehuurd 

kunnen worden. 

RvA geeft aan dat zij benaderd kunnen worden, omdat zij al contact hebben met regionale 

netwerken en een overzicht van initiatieven op dit moment. 

Vragen over inhoud of de presentatie kunnen gemaild worden naar 

cievakinhoud@schoudernetwerk.nl  

Presentatie communicatie  

Waarschuwing: mogelijk schokkende beelden!  

Collega Johan uit de commissie is positief getest op corona en daarom niet aanwezig. 

Zie presentatie: 

Er is een handleiding huisstijl (studio 85, Frank Reinderink). Daarnaast is er ook een handleiding 

lettertype en handtekening. Er komen verschillende handtekeningen voorbij vanuit het bestuur (zie 

presentatie). Vanuit alle organen binnen SNN moet de huisstijl beter gehandhaafd worden, ook 

vanuit het bestuur. 

Mutatiebestand wordt benoemd en nogmaals toegelicht. Dit bestand zal toegevoegd worden aan de 

notulen zodat het voor alle regionale netwerken inzichtelijk is. 

Vraag vanuit regionale netwerken: is ledenadministratie via SNN centraal mogelijk? 

Opmerking: is dit centraal minder werk? 

Finn Hobelman: kleine veranderingen doorgeven kost niet veel tijd. Ik stuur ongeveer twee keer per 

jaar de wijzigingen van het regionale netwerk, dat kost ongeveer vijftien minuten.  

Paul van der Tas: informatie regionale netwerken zelf aanpassen. Updaten van informatie is eigen 

verantwoording. 

Paul van der Tas: protocollen staan al geruime tijd offline vanwege het niet meer actueel zijn.  

Discussie-artikelen: er zijn er drie geweest. Het idee is goed, maar komen er nog nieuwe artikelen? 

Gerard Koel: het is tussen schip en wal gevallen, wel een mooi idee om dit weer op te pakken.  

Gemma van der Kolk: is commissie vakinhoud breed/sterk genoeg? Wanneer er hulp nodig is kan dit 

gevraagd worden bij bijvoorbeeld andere commissies of het bestuur. Duidelijkheid is wel belangrijk 

hierin. 

Gemma geeft aan dat content erg belangrijk is voor alles om te communiceren. 

Belangrijk om ook als bestuur van regionale netwerk te kijken welke informatie je filtert/overneemt 

en wat alleen voor het bestuur is. In de nieuwsbrieven is niet alle informatie voor alle leden, een deel 

is alleen voor regionale besturen. 

Commissie communicatie: eventueel zijn Siilo groepen nog een optie als extra verbintenis. Erwin van 

Merode geeft aan dat dit AVG technisch lastig kan zijn, omdat ook in grote groepen zonder 

toestemming geen gegevens gedeeld mogen worden. 

Commissie communicatie kan de website aanvullen met interessante informatie en stukken. 

- Pauze – > 18:30 weer start 

Commissie zorginnovatie:  

mailto:cievakinhoud@schoudernetwerk.nl
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Projecten geïnventariseerd. Er wordt een SWOT-analyse gemaakt. Er komt een levend document 

over de 1,5e lijn zorg in Nederland. De initiatieven zijn aangedragen door de regionale netwerken. 

Het lijstje is waarschijnlijk niet compleet. Als initiatieven bekend zijn graag doorgeven aan de 

commissie zorginnovatie. 

Routekaart voor substitutie van schouderzorg door de fysiotherapeut gaat 1 mei 2023 van start (als 

het doorgaat). Commissie zorginnovatie weet hier meer over. 

Vraag is of het ook gekoppeld is aan financieringsstructuren? Antwoord is dat het bedoeld is om te 

kijken welke zorg uit de tweede lijn kan en naar de eerste lijn kan. 

 

Commissie zorginnovatie is nog op zoek naar een derde lid. 

Stel de routekaart gaat door, wordt dit gecommuniceerd naar de netwerken? Het doel van de 

commissie is om mee te denken in een eventueel zorgpad voor schouderzorg. De commissie wil 

hierin meedenken, maar het vraagt geen extra inspanning van andere leden. 

Vraag: wat is het doel van de dia met alle initiatieven? Commissie geeft aan dat een overzicht van 

alle initiatieven op 1,5e lijn zorg of substitutie van zorg gemaakt is zodat netwerken onderling 

informatie kunnen uitwisselen. 

Vraag vanuit regionale netwerken is wanneer het handboek verwacht wordt. Begin volgende jaar 

verwacht de commissie zorginnovatie uiterlijk dit handboek met initiatieven klaar te hebben. 
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Presentatie RvA:  

Vraag vanuit regionale netwerken: kan de RvA gevraagd en ongevraagd advies geven aan het 

bestuur? Antwoord is dat de RvA inderdaad gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Daarnaast is 

de RvA ook een spreekbuis tussen de regionale netwerken en het bestuur. 

De RvA geeft aan dat één van de doelen voor komende tijd het controleren van de doelen uit het 

missie en visie document wordt. Dit wordt een nieuwe rol die de RvA naast het aanspreekpunt van 

regionale netwerken en bestuur zijn in gaat vullen. 

Ronde langs de regionale netwerken: 

Er zijn twee netwerken die aangegeven hebben niet aanwezig te kunnen zijn maar wel antwoorden 

hebben ingediend van tevoren. 

Bart de Leeuw: volgende week symposium samen met schoudernetwerk Brabant. Er is een extra 

voorzitter aangesteld die in de gaten houdt of de vertaalslag gemaakt wordt voor alle 

fysiotherapeuten. Tijdens SNN-congres was misschien de vertaling naar fysiotherapie onvoldoende 

waardoor er onvrede was. 

SNNWV-ZF: 

Website: prima 

Congres opties en ideeën via de mail. 

Toegevoegde waarde zeker voor live. Netwerken via een beeldscherm is lastig. 

SNZON: 

Website prima, nogmaals zelf de leden activeren voor de locator. 

Live juist de mogelijkheid om goed te overleggen en te sparren. 

Om echt een slag te kunnen slaan moet er misschien wel mensen aangenomen worden om zelf de 

focus op vakinhoud te kunnen leggen. 

 

SNZL – MH: 

Website: mooie website. Enige vraag is of het de bedoeling om het voor therapeuten of patiënten 

toegankelijk te maken? Dat is niet helemaal duidelijk. 

Congres: via mail 

SNN-deelnemersraad: voorstel hybride i.v.m. afstand. 

SNGV: 

Website: mooie site maar vraagt zich af of de leden actief zijn. 

Congres: via mail. 

Deelnemersraad: Hybridevorm vooral voor afstand van sommige netwerken. 

SNRijnland: 

Website: zelf mooi en wordt gebruikt, maar de leden niet waarschijnlijk. 

Congres: klinisch redeneren als optie. 

Deelnemersraad: live kost veel tijd, medebestuursleden zijn blij om niet te hoeven gaan. Voorstel 

voor hybride. 

SNWB: 

Website: site prima, wordt te weinig gebruik van gemaakt door ons. 

Congres: vooral interactief houden, bv. casus doorlopen met verschillende vormen van 

oefentherapie. Liever minder sprekers en inhoudelijk goed. 
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Deelnemersraad: Hybride. Online organisatorisch, live voor de discussies. Meer van tevoren 

voorbereiden zodat dingen kort afgetikt kunnen worden zodat de discussie gevoerd kan worden. 

SNGE: 

Moest eerder weg en is daardoor niet meer in staat om antwoorden te geven. 

SNNHN: 

Website: prima, geen aanmerkingen op. Wordt op de poli vaak gebruikt om schoudertherapeuten op 

te zoeken. 

Congres: Praktisch en schoudergericht 

Deelnemersraad: om en om, eenmalig live en eenmalig zoom 

Jaarplanning maken met de onderwerpen live en online. 

Vraag Gerard aan SNNHN: hoe lopen de bijeenkomsten bij jullie? 

Drie verschillende groepen in de sub-gebieden. Er is wel een gezamenlijke scholing voor de zestig 

leden. Die bijeenkomsten gaan prima. 

SNGZ: 

Na de corona alles online tot nu toe. 

Deelnemersraad: éénmaal live en éénmaal online 

In december de eerste live bijeenkomst, er komt een kaderarts. In januari volgende bijeenkomst: live 

chirurgie. Twee secretaresses gestopt waardoor ledenlijst tot tweemaal toe verdwenen is. Ze zijn nu 

overgestapt naar online dienst. 

Vraag Bart de Leeuw: hoe is de meeste actuele ledenlijst te verkrijgen? 

Paul van der Tas geeft aan dat deze op te vragen is bij hem. 

 

Idee van Gemma van der Kolk is om bijvoorbeeld vijf minuten in te ruimen in de bijeenkomst van 

regionale netwerken zodat iedereen zich kan aanmelden voor de locator. Ook door orthopeden en 

chirurgen wordt het veel gebruikt om te verwijzen. 

SNOZL: 

Website: prima website, wordt regelmatig gebruikt voor inhoud. 

Congres: doen als netwerk veel intern. Het samenzijn en de interactie is dan belangrijk voor het 

congres. Communicatie als punt erg belangrijk, bijvoorbeeld verdieping in nocebo.  

Deelnemersraad: liever fysiek, maar praktisch één keer live en één keer online 

SNZaanstreek: 

Website: ziet er goed uit, zijn zelf ook bezig met eigen website. Leden kijken waarschijnlijk niet veel 

op de site. Veel patiëntinformatie is goed, misschien meer promoten. 

Congres: via mail 

Deelnemersraad: één keer live, één keer online 

 Vraag is of het mogelijk is om iets meer uitwisseling van initiatieven en kennis tussen regionale 

netwerken te realiseren. 
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SNZeeland:  

Website: weinig wensen. Lijkt minder gebruikt te worden dan een jaar of vijf terug. Misschien ook 

nieuwe leden vaker op de site blijven duiden. 

Congres: vanuit netwerk overwegend niet-positieve reacties. Er werd diepgang gemist.  

Deelnemersraad: één keer live, één keer online.   

SNRD: 

Website: doet er zelf te weinig mee 

Congres: positieve gezondheid, ‘expert-panel’ wat casus bespreekt 

Deelnemersraad: één keer live, één keer online 

Paramedisch netwerk Rotterdam (regio) 

Misschien bestuurlijk alles overnemen. 

Toetredingsopleidingen worden opnieuw beoordeelt. 

Bestuur wordt steeds kleiner. Moeite met bestuursleden vinden. 

Veel nieuwsbrieven gemaakt, vijf per jaar, wordt goed bekeken. 

SNRW: 

Website: “adventkalender, schept verwachtingen”, uiterlijk is mooi maar dan moet het ook voldoen 

aan deze verwachtingen. 

Congres: mening deelnemers niet per se positief. Koppeling tussen plenair en kleinschalige moet 

duidelijk zijn. Een rode draad 

Deelnemersraad: Voorstander voor twee keer live 

Zoekfunctie voor de website is genoteerd als optie. 

SNK: 

Wicky heeft niet voldoende inzicht. 

SNT: 

Website: positief over de website. Zijn op dit moment zelf ook bezig met het aanpassen van onze 

huidige website. 

Congres: ook bij onze leden leek vooral de diepgang in de schouderfysiotherapie een punt van kritiek 

te zijn. 

Deelnemersraad: liefst live, maar dit is ook met een dubbele pet op (Finn namens SNT en SNN-

bestuur). 

 

Datum voor komende vergadering wordt mogelijk aangepast: 29 maart of 5 april 

Rondvraag: 

 

Finn Hobelman: uniformiteit → logo: is er behoefte aan een aanschaf van logo’s voor alle regionale 

netwerken zodat dit ten goede komt van een uniforme uitstraling? Alle netwerken behalve één 

geven aan dit wel te zien zitten. Mogelijk wordt bekeken om vanuit SNN de logo’s aan te schaffen of 

het bedrag terug te geven aan netwerken die dit eerder al aangeschaft te hebben. 

Gemma van der Kolk: hoe gaan we het doen qua themabijeenkomsten? Bijvoorbeeld twee 

bijeenkomsten en één keer volledig te gebruiken voor de organisatiestructuur? Deze optie wordt 

bekeken en de planning voor bijeenkomsten wordt gedeeld wanneer bekend. 
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Herman ten Berge: hoe loopt de procedure voor accreditatie van keurmerk? Gaat per komend jaar 

weer veranderen. Wanneer netwerken hier informatie over hebben is het verzoek om dit te delen 

met Zeeland. 

Gerard sluit de vergadering af. 

 

 


	Notulen

