NIEUWSFLITS SNT MEI 2019
Bijeenkomst
Over 4 weken, op DINSDAG 04 JUNI, vindt de eerste SNT bijeenkomst van
2019 plaats, zoals gebruikelijk ben je welkom in Saxion vanaf 17:30 uur en
duurt de bijeenkomst van 18:00 uur tot en met 21:00 uur in lokaal F1.11.
Indien je verhinderd bent, stuur dan een mail naar
sntwente.secretaris@gmail.com.

Inhoud
Mededelingen van het SNT bestuur:
- Voorstel voor een model om de actieve participatie van SNT leden te borgen.
Afgelopen drie jaren hebben we in werkgroepen gefunctioneerd met daarnaast
in die periode een korte 2 dagdeel cursus. Hier vind je de Menti pdf met daarin
de antwoorden van een 70-tal SNT leden, die in december 2018 zijn gegeven.
Bereid je aub voor door te bedenken welk model jij ambieert.
- Voorstel om 5 nieuwe leden toe te laten.
Mededelingen van het SNN bestuur:
- De introductie van een landelijk kwaliteitsinstrument. Eind 2018 is afgesproken
dat in 2019 een pilot gehouden wordt waar alle leden van bij SNN aangesloten
netwerken aan deelnemen.
- Informatie over het grote schouder event in december 2019 in Den Bosch.

- De pilot van de SNN kwaliteitsinstrument gaat o.a. over multidirectionele
instabiliteit (MDI) en met name de effectiviteit van het zogenaamde Watson
programma.
Voor de Warby studie, klik HIER. Graag je mening over de volgende 6 vragen:
1- Welk type studie is dit?
2- Wat zijn volgens jou de sterke / zwakke punten van het Watson c.q. het
Rockwood programma?
3- Op welke wijze wordt MDI vastgesteld? Kun je daar mee instemmen?
4- Welk programma (b)lijkt beter te werken?
5- Na welk oefenprogramma ontstaan meer dislocaties?
6- Welke invloed heeft deze studie op je praktijk als schouder fysiotherapeut?
- De SNT Frozen Shoulder WG presenteert hun product.
- De volledige agenda volgt later, goede voorbereiding en tot 4 juni!
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