
Notulen ALV 13 februari 2023 

Locatie: Hoge School Leiden 

Tijd: 19:00 

Voorzitter: Frans van der Zwart/ Notulist: Ard Poelstra 

Afwezig met afmelding: Koen Verhoef, Ramon Borst, Anite Buskermolen, Bas Heemskerk, Judy 

Heemskerk, Roeland Hoogendoorn, Vincent Kanbier, Gerard Koers, Suzanne Meiland, Annelies Zaal 

Afwezig zonder afmelding: Rob van Bemmel, Erik Kramer, Patrick Veenman, Arthur van der Wel,  

1. Welkom/ Opening 

 

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

• Triage/Second Opinion therapeuten. 

 

Voortgang anderhalf lijn zorg, het bestuur gaat contact opnemen met de 

therapeuten die hebben. Eline JZOJP zegt dat het budget op is, bewaken dat er niet 

te veel tijd in gaat zitten waar uiteindelijk geen geld voor is. Frans: er zijn 6 

aanmeldingen voor anderhalf lijns / triage therapeut: Maarten de Fockert / Rob van 

Bemmel / Henny Hakkert / Ard Poelstra / Martijn Anker / Frans van der Zwart. AP 

bestuur: nemen contact op met deze mensen. 

 

• Eline: opstarten intervisie. Zijn er mensen geïnteresseerd? 

 

Eline: is er animo om intervisie te doen, evt. met casuïstiek. Je mag ook als niet 

keurmerk met een keurmerkpraktijk peers gaan doen. AP bestuur: komen met een 

datum en locatie. Opkomst/Aanwezigheid vrijblijvend.  

 

• POF afstudeeropdracht student Hoge School: 

 

2 studenten van HSL Leiden, Remco ligt toe: vanuit de wetenschapscommissie, 

schoudertesten uitzoeken tests schouder. Is het effectiever om op activiteiten te 

onderzoek i.t.t. op stoornis, vooral bij SAPS. De vraag is of dit omgezet gaat worden 

naar een artikel, wat doe je nu al, welke tests en is er een verschil tussen SNN en 

lokaal schoudernetwerk. De studenten zijn de vraag aan het onderzoeken of er een 

verschil is en er zal dan een aanvullend onderzoek gedaan gaan worden. De rol van 

het RSN is voor het aanleveren van data. Eline vraagt zich af of er genoeg 

therapeuten  

 

3. Financieel jaarverslag 2022 

Het financieel jaarverslag: negatief saldo maar er is geld over dus de contributie kan 

hetzelfde blijven. We laten wat staan omdat we evt. een congres willen organiseren 

met netwerk Gouda. Begroting extra post voor intervisie opgenomen. 



 

 

4. Verslag kascommissie en decharge penningmeester/ bestuur 

Goed gekeurd. Wel vraag over drukkosten flyer/ poster → er is geen flyer/ poster meer. Er is 

nu een a4 vanwege de vele mutaties. AP Secretaris: rondsturen huidige A4 

5. Benoemen Kascommissie 2023 

Willem van Wieringen in en Richard Weiler controle kascommissie 2023 

 

6. Begroting 2023 

 

Geen bijzonderheden 

 

7. Binnen gekomen stukken  

• Punteneis voor bestaande leden. 

Bestaande leden moeten aan en x aantal punten voldoen. Nieuwe deadline is eind 

24, Suzanne Meiland zal gaan controleren of elke lid aan het aantal punten voldoet. 

 

• Vernieuwde inzichten versnelde revalidatie na Delta prothese: 

Cornelis: de nabehandeling is veranderd in rap temp: je mag er alles mee doen behalve 

opdrukken uit je stoel.  

Bij anatomisch draait de bal in het glenoid, beweegt niet ander dan gewone schouder.  

Delta: de schouder draait meer om een bol, dat is een wezenlijk andere beweging. De 

metafyse zou tegen het kapsel aanlopen, dit wordt dus losgemaakt tijdens de ok, en 

verder vastgezet. Dit wordt op ok getest, belangrijk is tijden de eerst 6 weken dat het 

kapsel mobiel blijft en moeten de rotaties geoefend worden. Vanaf het begin aan exo en 

endo oefenen, Hij luxeert in principe niet omdat de subscap intact is. Mensen moeten 

roteren met de arm langs het lichaam. Anteflexie en rotatie gelijk oefenen. Eerst 10 -14 

dagen zelf oefenen. Instructie vanuit ZH belangrijk. Cornelis gaat hier nog achter aan. 

Belangrijk is om eenduidige info verstrekken. 

 

• Accreditatie 2022 

Is aangevraagd door de secretaris. KNGF leden hebben deze ontvangen. Voor keurmerk 

moet er een certificaat gemaakt worden. AP Frans: gaat dit certificaat maken voor de 

keurmerk leden.  

 

 

 

8. Notulen ALV 2022 

Geen bijzonderheden 

 



9. Jaarverslag 2022 

Geen bijzonderheden 

 

10. Toetreding nieuwe leden:  

• Geen 

 

11. Vaststellen datum volgend vergaderingen 

• Bijeenkomst 2: 18-04-2023 

• Bijeenkomst 3: 11-10-2023 

• Congres: 15-12-2023 

 

19:45 – 20:15 Pauze  

12. Sawbone Sessie 

 

13. Sluiting 


