NieuwsFlits Juli2013
Beste SNT-ers,

graag aandacht voor de Snijzaalcursus te Rotterdam.

Van de voorzi
 De aanmeldingen voor de Snijzaalcursus zijn als een storm voorbij gekomen; alle
cursusdagen zijn volgeboekt; alleen op de laatste zaterdag van maart zijn er nog
plaatsen beschikbaar. Een compliment voor alle leden!!! Op basis van jullie
voorkeur is de planning gemaakt. Zie bijlage “Planning Snijzaalcursus”.
o Adres
voor
de
cursus:
Erasmus
Universiteit
https://www.eur.nl/wegwijzer/bereikbaarheid/


De procedure van de betaling van het Cursusgeld is als volgt: betaling van het
bedrag € 175,00 dient vooraf te worden voldaan 4 weken voor de cursusdag.
Over te maken op banknummer 62.02.11.164 t.n.v. Schouder Netwerk Twente
o.v.v. “snijzaalcursus”. Een nota ontvangt een ieder via het SNT.



Als voorbereiding adviseert het bestuur iedereen de voordracht van anatoom
Nicole Pouliart, die hij tijdens het EUSSER congres maart 2013 heeft
gepresenteerd; in te zien op het ledendeel van onze site.
Tevens als bijlage bij deze nieuwsflits een passend artikel van de Wilde dat de
relatie tussen anatomie (snijzaal), klinische test (Hawkins-Kennedy) en validatie
beschrijft.





Laatste nieuws: Gerard Koel is de nieuwe National Delegate (ND) in Nederland
voor de EUSSER geworden; European Society for Shoulder and Elbow
Rehabilitation (zie www.eusser.org). Doel van de EUSSER is het verbinden van
professionals met expertise in schouder en elleboog revalidatie om
samenwerking te optimaliseren. De taak van de ND is om de acties van de
EUSSER in ‘zijn’ land te ondersteunen. Zeker nu SNN er aan komt, past die
functie prima. Immers het SNN zal een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de
EUSSER en vice versa.

Snijzaalcursus
Symposia:
2-3 Oktober 2013: The Scapula Masterclass
met Ben Kibler,Tim Uhl en Klas Bak:
University of Salford UK; korting
voor EUSSER leden van 10%
Info via: www.salford.ac.uk/spd Zie ook bijlage.

€ 175,00 overmaken op
ABNAMRO rekeningnummer
62.02.11.164 t.n.v. Schouder
Netwerk Twente o.v.v.
“snijzaalcursus”

16 November 2013: Schoudercongres: “Joint together” : Eerste landelijke symposium van
Schouder Netwerk Nederland i.s.m. de schouder/ellebooggroep van Nederlandse Orthopeden
Vereniging (NOV). Tevens de 2e SNT-ledenbijeenkomst 2013 in plaats van december! Locatie:
Groot Kievitsdal, Baarn, http://www.grootkievitsdal.nl/

