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Beste SNT-ers
Opnieuw
aandacht voor een aantal actuele zaken.
Van
de voorzitter:


Allereerst de laatste Ontwikkelingen in de CMS studie van Donald van der Burg.
Stand van zaken op 29 oktober 2012
o 130 patiënten
o 75 vrouwen en 55 mannen
o Leeftijd: 18-80 jaar
o 53 van de 100 leden hebben patiënten aangeleverd
o In januari 2013 volgen de analyses aan de hand van de onderzoeksvraag

REMINDER
Dinsdag 11 december 2012 Ledenvergadering SNT. De antwoorden op de
mailronde opsturen vòòr 4 december per e-mail, MET ontvangstbevestiging
naar v.deroo@saxion.nl







Voor verdieping in de voorbereiding zie ook http://www.triggerpoints.net/
De benodigde aanpassing in het Huishoudelijk Reglement (HR), om de aangegane
“verplichtingen” als SNT-lid, nog eens duidelijk te onderstrepen is alle leden eerder dit
jaar toegezonden.(zie ook website onder "Statuten / Reglement") In de AV van 11
december a.s. wordt hierover gestemd.
Tijdens de AV wordt de presentielijst, net als bij de bijeenkomst in juni j.l. aan het eind
van de ledenvergadering ondertekend. De handtekening vertegenwoordigt je
aanwezigheid.
De punten voor het Kwaliteitsregister van het KNGF over de jaren
Het SNT
2010 & 2011 voor de SNT bijeenkomsten zijn ondertussen
bijgeschreven !!!
bestuur

Verslag Congres London 6 Oktober 2012
“A one-day International Shoulder Symposium” The challenge of the rotator cuff




wenst
jullie alvast
fijne
feestdagen

Ruim 200 deelnemers uit 14 landen, waaronder een 20-tal Nederlanders.
Sprekers en Lezingen (zie www.welbeing-cpd.co.uk)
Opvallende zaken:
o
de grootte van een rotatorcuff ruptuur is minder belangrijk dan de lokalisatie
ervan. Als de ruptuur aan de randen van een pees gelokaliseerd is, zal de “pillar”
(hangbrugprincipe Harryman) verbroken zijn. De ventrale vezels van de
supraspinatuspees verzorgen deze vooral, deze liggen tegen de rotator interval
aan. De rotator interval controleert de pees van de lange kop van de biceps.
o door pijn wordt een schoudertest minder betrouwbaar, functie verandert
(Anju Jaggi: pt geeft pijn aan, maar je weet niet waardoor)
o C7 – Th4 belangrijk bij laatste 10° anteflexie schouder (Karin Hekman, SNA)
o tendinopathie komt grotendeels door circulatieprobleem
o injectie is alleen geïndiceerd als de fysiotherapeut niet verder komt met therapie
o De algemene tendens is om in de toekomst niet meer te spreken over
impingement, het zegt niets over wat er gebeurt…

toe!

