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SNT leden
SNT bestuur
Verplichte 2 dagdeel cursus per 3 jaren voor SNT leden
Enschede, december 2016

Beste SNT collega
Een SNT lid profileert zich als schouder gespecialiseerde FT en dat is ook terecht. Toch moeten we
naar niet schoudergespecialiseerde collegae toe, verantwoorden waarom SNT’ers zich op die wijze
presenteren. Zowel SNT als ook SNN wensen te functioneren als een vakinhoudelijk netwerk.
Onze activiteiten zijn voor een groot deel ook gericht op het transparant maken van die
vakinhoudelijke competenties. Een verplichte entree cursus, het actief participeren aan SNT
activiteiten en het bijwonen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten en eens per twee jaren deelnemen
aan het nationale SNN congres.
Een andere activiteit waarover we in het verleden al een positieve beslissing hebben genomen
betreft de verplichte deelname aan een 2 dagdeel cursus per drie jaren. De eerste versie van die
speciaal voor SNT’ers ontwikkelde cursus is gereed en wordt op Saxion aangeboden door Gerard
Koel. De belangrijkste topics zijn: diagnostisch handelen en klinisch redeneren (onder andere met
SNN model), interpretatie van diagnostische studies (met aandacht voor methodologische criteria),
onderzoek en behadelen bij (actieve) SCH instabiliteit en casuïstiek.
De kosten voor de cursus bedragen 200 Euro en zijn voor rekening van de deelnemer. Daar staat dan
weer tegenover dat 12 accreditatie punten toegekend zijn voor drie registers: algemeen practicus,
manueel therapeut en sportfysiotherapeut. De toekenning voor het KNGF is reeds plaatsgevonden,
die voor Keurmerk Fysiotherapie wordt aangevraagd. Onderstaand de data; de cursus wordt de
komende drie jaren 5 keer aangeboden, er doen alleen SNT’ers mee (15 – 25 deelnemers per
uitvoering) en de lestijden zijn van 14:30 tot en met 19:30 uur. Je dient zelf een keuze te maken voor
welke cursus je inschrijft, inschrijven gaat straks via de Saxion website maar voorlopig via
v.deroo@saxion.nl ; de eerste cursus is al vrij snel dus als begin 2017 je goed uitkomt, kun je meteen
inschrijven. Ook voor de cursussen die later plaatsvinden kun je een plek reserveren; als je er maar
voor zorgt dat je medio 2019 de cursus hebt gevolgd.
Data in 2017 – 2018 – 2019 voor SCH Plus cursus voor SNT leden:
-

cursus 1: 2017; donderdagen 02-03 en 16-03.
cursus 2: 2017; woensdagen 27-09 en 11-10.
cursus 3: 2018; donderdagen 08-03 en 22-03.
cursus 4: 2018; woensdagen 26-09 en 10-10.
cursus 5: 2019; donderdagen 04-04 en 18-04.

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben,
met collegiale groet,
SNT bestuur.

