
Notulen Vergadering RSN 13 september 2022 

Locatie: Hoge School Leiden 

Tijd: 19:15 

Afwezig met afmelding: Eline Zwitser, Cornelis Visser, Erik Kramer, Paul Mulder, Richard Bons, 

Roeland Hoogendoorn, Ingrid Brandse, Willem van Wieringen, Joke Nijmeijer, Nico Oskamp, Judy 

Heemskerk, Matthijs Fransen, Marieke Panman, Lex van der Kooij 

Afwezig zonder afmelding: Inge Gouw, Rob Janssen, Jaap Verhoeve, Myra Bax, rob van Bemmel 

Inloop 18:30 – 19:00 Er is een broodje/ drankje aanwezig 

19:00 Welkom/ Opening 

• Speciaal welkom voor Rik Verboom en Judy Heemskerk 

• Judy afwezig, afgemeld → volgende bijeenkomst verwelkomen en voorstellen.  

 

19:05 Binnen gekomen stukken 

Geen 

19:10 Voortgang: Schouderklachten in de regio: 1.5 lijn zorg 

Voorzitter: Aantal plannen/ ideeën voorgelegd iom Knooppunt Ketenzorg. Plan is dat er geen 

externe fysio tussenkomt. Te duur en te lastig om te implementeren. De 1.5 lijn zorg wordt 

nu orthopedie breed getrokken en niet meer alleen RSN. 

 

Een vereiste is dat de bestaande netwerken kwaliteitsverbeteringen toepassen. RSN wil dit 

doen middels accreditatie. Dus elk lid moet aan een punten eis voldoen met schouder 

gerelateerde cursussen om lid te worden en te blijven. Daarnaast is het plan om intervisie/ 

peer assessment te implementeren binnen de netwerkbijeenkomsten. 

 

Binnen het netwerk de mogelijkheid bieden voor second opinion, voordat patiënt wordt 

doorgestuurd naar orthopeed. Middels een consult, echografie zeer gewenst. Dit moet dan 

een eenmalig consult worden en geen overname van de behandeling. Hier moeten duidelijke 

afspraken over gemaakt worden.  

19:25 Commissie Wetenschap en Scholing: Opzoek naar versterking 

Remco Loykens wil graag de commissie WS versterken. Rik Verboom denk er nog even over 

na. 

19:30 Commissie Wetenschap en Scholing: Uitleg plannen / idee Intervisie 

 

19:45 Pauze 



 

20:00 Bespreken casussen in groepjes 

 
20:30 Toetreding nieuwe leden:  

Floortje Kemp van SMC Rijnland heeft zich aangemeld. Voldoet aan alle eisen. Geen bezwaar vanuit 

de leden. AP: Vincent mailt haar dat het RSN akkoord is met haar toetreding. Volgende vergadering 

wordt Floortje uitgenodigd.  

20:35 Vaststellen datum volgend vergaderingen 

• Woensdag 16 november 

 

20:40 Rondvraag  

Vincent: Intervisie coach → is er interesse vanuit de leden om deze cursus te volgen? Als we de 

intervisie vanuit het netwerk aanbieden i.p.v. KNGF/ Keurmerk dan hebben we 4-5 coaches nodig.  

SNN Locator: RSN scoort slecht, niet iedereen heeft zich aangemeld. AP: Frans stuurt uitnodigingslink 

SNN nog een keer door onder alle leden.  

20:45 Sluiting / Borrel  


