NieuwsFlits Juli 2012
Beste SNT-ers
Voor jullie ligt onze tweede Nieuwsflits. Als iets flitsend komt dan is er meestal

Van
de bij.
voorzitter:
haast
De bevindingen van wetenschappelijk onderzoek krijgt een steeds
belangrijker plaats in onze beslismomenten.

Donald van der Burg vraagt nog eens jullie aandacht voor het
aanleveren van patiënten voor de CMS studie. De procedure is bekend.
Stand van zaken op 01-07-2012:
 96 lijsten binnen
 55 vrouwen en 41 mannen
Belangrijke datum:
 Leeftijd: 18-80 jaar
 41 van de 100 SNT leden hebben
tot nu toe patiënten aangeleverd.
Dinsdag 11 december 2012
Dus
ook 59 nog niet !!
Ledenvergadering SNT, de
 Om nog mee te doen dien je deze maand
mailronde volgt t.z.t.! Voor
een patiënt te includeren !!!
meer info zie website.

Frank Bosman, Saskia Fokkens, Jaap
Dannenberg, Paul Visschedijk, Gary Noordman,
Wim ten Brinke, Alfons Tijhuis, Ruud Wilens ( 10
lijsten! ),Marlijn Teggeler, Wim Hermelink,
Jacomine Blokvoort, Ger Kamphuis, Jos van der
Hoek, Paul van der Tas, Gerard Koel, J.W.
Leidekker, Henk Knaap, Wilma Welhuis, Bas
Hassels Monning, Raymond Westhoff, Karin
Timmerije, Karin Olthof-Borgerink, Rene Droste,
Hans Herik, Jeroen Kwast, Mariska van Gils, Leo
Visser, Martijn Oortman, Joyce Olde
Scholtenhuis, Rolina Aalders, Karin Hidding,
Anja Raterink, Carlos Perez Vasquez, Bert
Grashof, Ellen Grobben, Matthieu Jansen, Marc
Oude Booyink, Evelien Leidekker, M. Schutten,
Henk Brandenberg
Henk Brandenberg Henk BrandeneHenk
Brandenburg

Naar aanleiding van het artikel in Fysiopraxis van juni jl. over
Vroegdiagnostiek Schouderklachten, bereikte ons een vraag met
betrekking tot het Common Sense Model of Self Regulation.
Aangezien op korte termijn de tijd ontbreekt om hier tijdens de Algemene Vergadering uitgebreid
op in te gaan, alvast een tip voor zelfstudie: de grondlegger van het CSM is Leventhal. Op de
website staat een artikel, onder "Nieuwsflits", waarin het CSM wordt toegepast bij DM en Asthma.
Een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement (HR) is nodig om de “verplichtingen” van de SNT
leden, nog eens duidelijk te onderstrepen. Wij verzoeken jullie het toe te voegen artikel aan het
HR te lezen. Dit artikel staat op de website onder "Statuten / Reglement". In de AV van 11
december a.s. wordt hierover gestemd.
Tijdens de AV wordt de presentielijst aan het eind van de ledenvergadering ondertekend. De
handtekening vertegenwoordigt je aanwezigheid.
Van een tip, om de antwoorden op vragen van de mailronde 1 week voor de AV per mail op te
sturen naar v.deroo@saxion.nl met ontvangstbevestiging, maken wij een vaste afspraak.
Daarmee wordt voorkomen dat 1 van de 4 opdrachten per ongeluk wordt gemist.
De punten voor het Kwaliteitsregister van het KNGF over de jaren 2010 & 2011 voor de SNT
bijeenkomsten worden binnenkort bijgeschreven !!!
Op dit moment worden 2 filmpjes over de MWM van het GH en ST gewricht op het ledendeel van
de website geplaatst !!! Met dank aan Gerard, Jan Willem en Paul. Overigens niet aan je
geluidsboxen of software twijfelen; het geluid is helaas niet beter.

Schouder Congres info:


Zaterdag 6 oktober: Londen ,
EUSSER symposium,
zie ook: link

Het SNT bestuur wenst
jullie een goede zomer
periode!

