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NIEUWSFLITS november 2017
Inschrijving BUSREIS naar het SNN Congres 2017 met 1 week verlengd!
Tot vrijdag 17 november heb je de mogelijkheid om je op te geven voor de
busreis. Er zijn reeds 25 aanmeldingen binnengekomen, geef je snel op!

LET OP: DE BUSREIS INCL. ETEN & DRINKEN IS GRATIS!
INDIEN JE EEN PARKEERKAART GERESERVEERD EN BETAALD HEBT,
KRIJG JE DE KOSTEN HIERVOOR TERUG.
Het vertrek is om 7:00 uur bij Van der Valk in Hengelo, daar komt de bus ook
weer terug rond 19:00 uur.
Klik op onderstaande button om je in te schrijven voor deze praktische en
gezellige reis zodat wij de passende bus kunnen reserveren.
TOT UITERLIJK 17 NOVEMBER IS HET MOGELIJK OM JE OP TE GEVEN
VOOR DE BUSREIS! WEES ER DUS SNEL BIJ!

Ja, ik ga mee met de bus!

Ja, ik ga mee met de bus!

Artikel Gerard
In maart 2017 verscheen het artikel ‘Fysiotherapeutische diagnostiek bij
patiënten met schouderpijn’ door Gerard Koel (Physios, 2017, 9, 1:4-13).
Inmiddels staan de inhoud, bijlage, literatuurlijst en links naar twee video’s op
de SNN website https://schoudernetwerk.nl/page/klinische-tests en kun je de
informatie lezen, downloaden en bekijken.

Reminder
Het SNN-congres is voor SNT-leden een verplichte activiteit. Voor de mensen
die nog niet voldaan hebben aan de aanwezigheidsplicht in 2017, is dit dus een
laatste mogelijkheid om hieraan te voldoen.
Inschrijven SNN Congres

Verplichte schoudercursus
Inmiddels is de 2e cursus die Gerard geeft, geweest. De leden hebben deze
cursus als goed tot zeer goed beoordeeld! In maart 2018 vindt de 3e cursus
plaats. Je kunt je al inschrijven!
Inschrijven Schoudercursus Maart 2018

Snijzaal
De verplichte snijzaaldag wordt in 2018 weer georganiseerd. Voor de (nieuwe)
leden die nog niet geweest zijn; dit is dus een verplicht onderdeel waarvoor je
je dient op te geven.
Dus heb je nog niet aan deze verplichting voldaan of moet je de snijzaaldag
nog inhalen? Je kunt je nu alvast opgeven voor 2018 via onderstaande button!
Inschrijven Snijzaal 2018
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