
Notulen ALV 14 februari 2022 

Locatie: Microsoft Teams 

Tijd: 19:00 

Afwezig zonder afmelding: Erik Kramer, Jaap Verhoeve, Rob van Bemmel, Kira Stok, Lex vd Kooij, 

Rosan de Vogel, Dennis Nederhof 

Afwezig: Anite Buskermolen, Arthur vd Wel en Maarten de Fockert 

 Gasten Alrijne: Cora Vermeulen (Knooppunt Ketenzorg) 

1. Welkom / Opening 

 Speciaal welkom voor Martijn Anker. 

 

2. Presentatie: Schouderklachten in de regio: 1.5 lijn zorg 

Cora Vermeulen, Knooppunt Ketenzorg. 
 
Intro van Eline Zwitser: Juiste zorg op de juiste plek. Kort door de bocht: geen slijtage of 
kapotte pees = geen indicatie voor orthopedie. Van de 11 patiënten die op orthopedie 
komen wordt er 1 geopereerd.  
 
Het idee is om een triage therapeut tussen de fysiotherapeuten en orthopedie te creëren. 
Inclusie voor de triage is patiënten < 50 jaar, geen trauma en +3 mnd. schouderklachten.  
 
Vragen leden RSN: 
 
Remco: sturen RSN leden ten onrechte patiënten door naar orthopedie? Was juist de 
bedoeling dat RSN is opgericht om dit ‘probleem’ te ondervangen.  
 
Ard: Waar moet je aan voldoen? Scholing? Ervaring? Echografie? (is een must → of interesse 
om het te leren. Afgesproken dat er in overleg met RSN een profielschets wordt opgesteld.  
 
Joke: hoe wordt het bekostigd? Cora geeft aan: eerst vormgeven, business case maken. ZH 
hierdoor minder PT dus minder kosten. 60 minuten onderzoek. Verzekeraar? ZH 
transformatie gelde? 21-02 heft Alrijne overleg met ZZ en 07-03 heeft Knooppunt Ketenzorg 
overleg met ZZ.  
 
Martijn: De patiënten die ‘ten onrechte bij’ orthopedie komen, komen deze vanuit het RSN? 
→ wat is dan precies de meerwaarde van het RSN? 
Eline: Huisartsen en niet leden RSN sturen te snel PT door naar orthopedie. Taak van het RSN 
is om de huisartsen ‘op te voeden’--> eerst FT RSN i.p.v. gelijk orthopedie. Andere taak voor 
de leden RSN is PT goed te informeren wanneer en waarom iemand doorgestuurd wordt 
naar orthopedie: Verwachting van PT is vaak niet goed. Mensen komen bij orthopedie terwijl 
ze niet open staan voor evt. operatie of injectie.  

 

 

 

 

 



3. Financieel jaarverslag 2021 

geen opmerkingen. Sandra voor uitleg over financiële status zie gemailde verslag.  
Contributie leden €110, buitengewoon €50 
 

4. Verslag kascommissie en decharge penningmeester/ bestuur 

GB. 

 

5. Benoemen Kascommissie 2022 

 

Kascommissie 2022: Martijn Anker en Annelieke Konings 

 

6. Begroting 2022 

GB. 

 

7. Binnen gekomen stukken  

 

8. Notulen  ALV 2021  

 

9. Jaarverslag 2021 

 

10. Toetreding nieuwe leden:  

 Judy Varkevisser Paramedisch Centrum Katwijk – Rijnsburg (nieuwe vestiging 

Oegstgeest, Judy voldoet aan de eisen).  Geen bezwaar tot toetreding. 

 Rik Verboom, Fysio Alphen  voldoet aan de eisen.  Geen bezwaar tot toetreding.  

 

11. Vaststellen datum volgend vergaderingen 

 Congres 10 juni  

 Dinsdag 13 sept 

 Woensdag 16 november  

Fysiek Hoge School → aantallen aan Remco doorgeven 1 maand van te voren i.v.m. catering. 

12. Sluiting 

  



Voorstellen Martijn Anker - nieuw lid 
 
Cora Vermeulen, Knooppunt Ketenzorg. 
Intro van Eline Zwitser: Juiste zorg op de juiste plek. Kort door de bocht: geen slijtage of 
kapotte pees = geen indicatie voor orthopedie. Van de 11 patiënten die op orthopedie komen 
wordt er 1 geopereerd.  
Het idee is om een een triage therapeut tussen de fysiotherapeuten en orthopedie te 
creëren. Inclusie voor de triage is patiënten < 50 jaar, geen trauma en +3 mnd 
schouderklachten.  
 
Vragen leden RSN: 
Remco: sturen RSN leden ten onrechte patiënten door naar orthopedie? Was juist de 
bedoeling dat RSn is opgericht om dit ‘probleem’ te ondervangen.  
 
Ard: Waar moet je aan voldoen? Scholing? Ervaring? Echografie? (is een must → of 
interesse om het te leren. Afgesproken dat er in overleg met RSN een profielschets wordt 
opgesteld.  
 
Joke: hoe wordt het bekostigd? Cora geeft aan: eerst vormgeven, business case maken. ZH 
hierdoor minder PT dus minder kosten. 60 minuten onderzoek. Verzekeraar? ZH 
transformatie gelde? 21-02 heft Alrijne overleg met ZZ en 07-03 heeft Knooppunt Ketenzorg 
overleg met ZZ.  
 
Martijn: De patiënten die ‘ten onrechte bij’ orthopedie komen, komen deze vanuit het RSN? 
→ wat is dan precies de meerwaarde van het RSN? 
Eline: Huisartsen en niet leden RSN sturen te snel PT door naar orthopedie. Taak van het 
RSN is om de huisartsen ‘op te voeden’--> eerst FT RSN ipv gelijk orthopedie. Andere taak 
voor de leden RSN is PT goed te informeren wanneer en waarom iemand doorgestuurd 
wordt naar orthopedie: Verwachting van PT is vaak niet goed. Mensen komen bij orthopedie 
terwijl ze niet open staan voor evt operatie of injectie.  
 
3. Fin jaarverslag: geen opmerkingen. Sandra voor uitleg over financiële status zie gemailde 
verslag.  
Contributie leden €110, buitengewoon €50 
 
Kascommissie Remco en Annelieke: geen op of aanmerkingen 
 
Kascommissie 2022: Martijn Anker en Annelieke Konings 
 
7. GB 
 
8. GB. 
 
9. GB, 
 
10. Nieuwe leden 
Toetreding Judy Heemskerk - Varkevisser: Geen bezwaar 
Toetreding Rik Verboom - Geen bezwaar 
 
11. Fysiek Hoge School → aantallen aan Remco doorgeven 1 maand van te voren ivm 
catering.  
 
12. Sluiting: gb 

 


