NieuwsFlits Mei 2012
Beste SNT-er,
Een nieuwe voorzitter brengt nieuwe ideeën met zich mee. Door betrokken te
Van
de voorzitter:
blijven omtrent de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes rond het Schouder
Netwerk Twente, is het plan om jaarlijks enkele nieuwsflitsen via de mail te
versturen. Hierin komen bestuurszaken aan de orde, maar er is ook ruimte
voor ledeninbreng. Wij als bestuur hopen zo op een betere wederzijdse
communicatie. Laat van je horen!

Belangrijke datum:
Dinsdag 5 juni 2012
Ledenvergadering SNT, de
mailronde volgt binnenkort!
Voor meer info zie website.

Ledencontributie
€ 60,- is geïnd op
26-04-2012

SNT Project: Master Thesis Donald van der Burg:
Responsiviteit CMS en SST binnen SNT
Stand van zaken: tot nu toe hebben wij 73 vragenlijsten van 35
SNT therapeuten mogen ontvangen. Het gaat hier om patiënten in
de leeftijd van 18 tot 73 jaar bestaande uit 31 mannen en 42
vrouwen.

Mooi dat we deze lijsten binnen hebben, maar dit is zeker nog niet
voldoende. Het streven is om minimaal 200 meetlijsten in het
onderzoek te betrekken. In juni 2011 hebben wij als SNT
afgesproken om de thesis met voldoende data te voorzien, zodat
we als SNT hier ook mee naar buiten kunnen komen.
Dit houdt in dat iedere SNT therapeut minimaal twee vragenlijsten aanlevert. Van de tot nu toe
geïnventariseerde lijsten blijken daar slechts 35 therapeuten gehoor aan te hebben gegeven. Ik
vraag om jullie medewerking de komende maanden, zodat wij alsnog ons streven kunnen halen.
Onze vraag is daarom aan degene die nog geen bijdrage hebben kunnen leveren, nog eens de link
op de website te bekijken! Gebruik hiervoor je voornaam als gebruikersnaam en je achternaam als
wachtwoord.
Vragenlijsten kunnen, in tegenstelling tot de vermelde datum in de achtergrondinformatie,
ingeleverd worden tot en met september 2012 door ze te mailen naar snt.agz@saxion.nl. Dit
houdt in dat jullie tot en met half juli een nieuwe patiënt een eerste keer kunnen meten.
Inclusie criteria
- Unilaterale schouderpijn.
- Leeftijd tussen de 18 en 80 jaren oud.
Exclusie criteria
- Korter dan 6 maanden geleden geopereerd aan de aangedane schouder.
- Schouderklachten beiderzijds.
- Andere klacht aan pols / elleboog aangedane zijde.
Het heeft de voorkeur dat jullie een nieuwe patiënt onderzoeken, omdat voorafgaande aan de
eerste meting 4 stellingen met mogelijk prognostische waarde aan de patiënt worden voorgelegd.
Meting 2 vindt plaats na 6-12 weken. Indien jullie al na 3 of 4 weken uitbehandeld zijn, kan deze
meting eerder plaatsvinden. Denk er aan dat jullie bij meting 2 de subjectieve vragen
voorafgaande aan de CMS een SST invullen.
Meten is weten, SNT we gaan er voor!

Schouder Congres info:
• Zaterdag 6 oktober: Londen , EUSSER symposium, zie ook: link

Tot 5 juni!

Overig regionaal symposium:
• vrijdag 25 mei 2012: Sportgeneeskundig Symposium FBK games en ZGT, zie ook: link

