Amsterdam 24 september 2020,

Beste leden van het SNA,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsflits, zal de komende leden vergadering van 28 oktober
2020 in een andere vorm gehouden worden.
De scholingscommissie van SNA heeft besloten om een interactieve sessie te hebben met collega’s.
Het is niet mogelijk om de interactieve sessie in een grote groep te houden. We gaan het op een
andere manier uitvoeren.
Er worden kleinere werkgroepen gevormd van maximaal 5 leden waarna met elkaar een schouder
casus uitgewerkt en besproken wordt. Denk daarbij aan het uitwisselen van verschillende
behandelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld oefeningen of mobilisatie technieken Op de bijvoegde
lijst kan je zien in welke groep je zit.
Elk werkgroepje moet op 28 oktober bij elkaar komen om de opdracht te bespreken en uit te
werken. Neem zelf contact op met elkaar en beslis waar en hoe laat je de bijeenkomst gaat
organiseren. (Indien je klachten hebt van verkoudheid etc. waardoor het niet verstandig is om fysiek
aanwezig te zijn, kun je middels Zoom, skype of een ander media toch participeren in de werkgroep.)
Er is voor elke werkgroep een budget van 10 euro per persoon beschikbaar voor de catering. Denk
aan “support your local”; dus bestel broodje/maaltijd bij de plaatselijke horeca. Stuur de bon met
vermelding van het rekeningnummer waar de vergoeding naartoe moet naar het sn-mail account
onder vermelding van: t.a.v. de penningmeester.
Het doel van de werkgroepjes is een leerzame discussie en inspiratie opdoen van nieuwe ideeën.
Opdracht:
1. Bespreek de casus (deze zal in een latere mail worden gestuurd) en probeer met elkaar de
beste behandelstrategie te bedenken voor deze klacht.
2. Wat zijn de behandeldoelstellingen en welke middelen/ interventies heb je toegepast en
waarom?
3. Welke voor- en nadelen zijn jullie tegengekomen van de gekozen behandelstrategie?
4. Welke wetenschappelijke studie(s) hebben je behandelkeuzes ondersteund?
5. Maak een creatieve foto met jullie groepje (in plaats van het gebruikelijk tekenen van de
presentie lijst)
Verstuur de uitwerking van de casus en de foto vóór 15 november 2020 naar:
sn.regio.amsterdam@gmail.com
Vergeet niet om de namen van de groep op de uitwerking te voorzien.
Namens de onderwijscommissie van het SNA, veel succes met de opdracht!
We wensen iedereen alvast een hele inspirerende en ook gezellige avond toe!

Groeten bestuur SNA

