NieuwsFlits November 2014
Beste SNT-ers,

Volg het schoudernetwerk
op Twitter !!

actuele berichten van het SNT bestuur.



Het is jullie al opgevallen. De website van SNT is omgezet naar de website van het SNN.
Schouder Netwerk Oostelijk Zuid Limburg en Groot Zwolle zijn toegevoegd. Het beeld op
de kop van de website is eveneens vernieuwd. De schouder blijft prominent in beeld. Op
01-01-2015 gaat de stichting SNN officieel van start.



In 2014 hebben SNT leden data aangeleverd voor een tweetal klinische studies, van
Elles Beverdam en Wicky van Zelst; Elles presenteert op 9 december de bevindingen
van haar onderzoek: een studie naar de betrouwbaarheid van MSU bij PSI. De studie
van Wicky over de waarde van de CMS is nog in de fase van data-analyse.



Op 9 december volgen nog twee presentaties over pilot studies. Lotte Oude Reimer en
Matthijs Snijders presenteren hun bevindingen over de inter-beoordelaar
betrouwbaarheid van Acromio-Humeral Distance door middel van echo & SNT lid Ruud
Wilens presenteert zijn data over de waarde van de SST-PO.

SNT leden stemmen op 9 december over
intensievere deelname aan het Netwerk !!


Veel leden willen intensiever betrokken zijn bij activiteiten voor het SNT. Een wens
die ook leeft bij het SNT bestuur. In de vergadering van 9 december a.s. vraagt het
bestuur jullie instemming voor het invoeren van een aantal nieuwe criteria voor
lidmaatschap van het SNT:
 De halfjaarlijkse inhoudelijke opdracht met een zevental vragen wordt responsiever
opgesteld. Dat betekent dat er een aantal toets-vragen in staan die goed gescoord
dienen te worden.
 Het vormen van Werkgroepen. Werkgroepen die richtlijnen voor PO richtlijnen

updaten & richtlijnen voor conservatieve revalidatie ontwikkelen zijn al aan
de slag.






Alle leden nemen deel aan een werkgroep van het SNT. De werkgroepen
communiceren via de Backboard Digitale Leer Omgeving van Saxion
Hogeschool Enschede. Het bestuur zorgt voor monitoring van de voortgang
van die werkgroepen.
Er wordt een 2 dagdeel SNT update cursus ontwikkeld; de leden zijn verplicht
deze eens per drie jaar te volgen. Elke drie jaar wordt een nieuwe 2 dagdeel
cursus aangeboden. Die cursus wordt afgesloten met een toets.
De SNT leden participeren actief in toegepast onderzoek waarbij
6 en een
7 december
– Canterbury:
Kent Hospitals
daadwerkelijk
monitoring2014
plaatsvindt
van de mateEast
van deelname.

University:

Problem Solving theShoulder (Anju Jaggi)

