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Agendapunt Actie

1. Welkom / opening

Voorzitter opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom.

2. Bestuursbesluit

* Rosan de Vogel wil toetreden tot het RSN ter vervanging van Jan Zonneveld

die zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Rosan voldoet aan de huidige toelatings-

criteria en stelt voor om Rosan als lid toe te laten treden tot het RSN. Leden gaan

hiermee akkoord. 

3. Commissie Wetenschap en Scholing

* Het bestuur stelt voor om het behalen van 20 schoudergerelateerde accreditatie-

punten per periode van 5 jaar in te stellen als lidmaatschapseis (zie punt 5 van 

dit verslag) en heeft de cie W&S gevraagd dit punt uit te werken. Cie komt met 

een voorstel om cursussen te waarderen op basis van relevantie voor schouder-

problematiek. De lijst (als bijlage toegevoegd) wordt besproken met leden en 

er volgen enkele vragen en opmerkingen. Voorzitter stelt voor dat de lijst naar Voorz.

alle leden zal worden verzonden en leden gevraagd wordt om input te geven.

Het bestuur zal deze input verwerken en komen tot een voorstel op de ALV. Bestuur

* Voorzitter geeft aan dat meerdere netwerken met dezelfde problematiek 

worstelen (lidmaatschapseisen, toetreden van nieuwe leden, netwerk open

of gesloten?). Volgende week vindt er een SNN vergadering plaats. Voorzitter

zal SNN vragen of het mogelijk is dat SNN minimale eisen kan opstellen, zodat

deze voor alle netwerken gelijk zullen zijn. Voorz.

4. Commissie PR

* Patrick heeft een besloten Facebookpagina "rijnlandschoudernetwerk" aan-

gemaakt en zal deze online zetten. De leden die lid willen worden van deze

besloten FB-pagina kunnen zich aanmelden, waarna zij door beheerder toe-

gevoegd zullen worden. 

Patrick zal voorzitter laten weten wanneer de FB-pagina online is. Voorzitter Patrick

zal de leden hierover informeren en Patrick een lijst met namen van leden

toesturen, zodat Patrick als beheerder kan controleren of degene die zich Voorz.

aanmeld voor de grope ook daadwerkelijk lid van het RSN is.

5. Toelatingscriteria

* Voorstel bestuur m.b.t. aanpassing toelatingscriteria (zie bijlage) is besproken

en ter stemming gebracht.

Toelatingscriteria en Lidmaatschapseisen zijn beide unaniem goedgekeurd

met de opmerking dat het aantal punten en het beoordelen in hoeverre een

cursus als schoudergerelateerd wordt gezien nader nog wordt vastgesteld door



het bestuur en ter stemming aan leden zal worden voorgelegd (ALV 2019) bestuur

6. Presentatie: Eline Zwitser - Reversed schouderprothese (Delta Xtend)

* Indicaties:

* oudere patiënt

* artrose

* irreparabele rotator cuff rupturen

* bone stock

* retroversie glenoid

* fractuur sequelae

* luxaties

* Contra-indicaties

* infectie

* jonge patiënt

* reparabele rotator cuff

* geen pijn en/of goede functie

* nervus axillaris / deltoïdeus insufficiëntie

* niet operabel, slechte conditie

* 2 mogelijke benaderingen:

* deltopectoraal -->subscapularis

* anterosuperieur-->deltoideus

7. Saw bone sessie: Eline Zwitser - Reversed schouderprothese (Delta Xtend)

* Tijdens de saw bone sessie laat Eline zien hoe de prothese geplaatst wordt en

beantwoord gaandeweg de nodige vragen. Een aantal leden waagt zelf een po-

ging om op een donorbot de prothese te plaatsen, met wisselend succes. Al met

al een leerzame bijeenkomst.



BIJLAGE SCHOUDERGERELATEERDE SCHOUDERCURSUSSEN

Algemene voorwaarde: 

cursus is geaccrediteerd door KNGF of Keurmerk voor Fysiotherapie

In hoeverre een cursus schoudergerelateerd is wordt bepaald aan de hand van

onderstaande criteria en uitgedrukt in een percentage. Dit precentage van het

aantal accreditatiepunten telt mee in het totaal aantal te behalen punten voor

deelname aan het RSN.

VOORSTEL

Het hoofdonderwerp van de cursus is de schouder; dit is terug te vinden in 100%

de titel of de omschrijving van de cursus

De cursus gaat over analyses van beweegpatronnen van de bovenste extremiteit 75%

De cursus gaat over motorisch leren 30%

De cursus gaat over diagnostiek of behandeling van chronische pijn 30%

De cursus gaat over fundamentele kennis (bv. bindweefsel) welke relevant is 30%

voor het behandelen van patiënten met schouderklachten

De cursus gaat over praktische vaardigheden van de bovenste extremiteit, 30%

CWK, CTO of TWK

De cursus gaat over gesprekstechnieken, welke toepasbaar zijn bij het behan- 30%

delen van patiënten met schouderklachten.

AANVULLENDE MANIER OM PUNTEN TE VERZAMELEN

* Het volgen van een geaccediteerde Masteropleiding binnen het domein 40 pnt.

   Fysiotherapie

* Het volgen van een internationaal congres met als onderwerp de schouder 6 pnt. 

* Het verzorgen van een vakinhoudelijke voordracht met als onderwerp de 5 pnt.

   schouder

* Peerreview gericht op schouderklachten 3 pnt.

* Het bijwonen van alle 4 RSN-bijeenkomsten in 1 kalenderjaar 2 pnt.

VOORSTEL WIJZE VAN AANLEVEREN 

* Bij de 3e RSN bijeenkomst in het 5e jaar levert ieder RSN-lid zijn/haar portfolio in

* In het portfolio staan alle cursussen met omschrijvingen en punten

* Per cursus geeft het RSN-lid aan voor hoeveel % de cursussen meetellen

* Het bovenstaande wordt gebundeld ingeleverd


