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Achter de schermen wordt het hele jaar hard 

gewerkt door alle leden van het bestuur en de 

commissies van het Rug-netwerk. Deze 

werkzaamheden zijn voor jullie als 

netwerktherapeuten niet altijd zichtbaar daarom 

willen wij jullie in de nieuwsbrief steeds per 

commissie informeren over wat er allemaal 

gaande is. 

 

Beste netwerktherapeuten, 

 

Van het secretariaat:  

Zoals jullie wellicht in de mailing over de lezingavond 

van 16 maart hebben gemerkt is er versterking 

gevonden voor het secretariaat in de persoon van 

Marian Res.  

 

Marian Res stelt zich hier onder aan jullie voor:  

Met veel plezier zal ik naast Mariska het secretariële 

werk voor het Rug-netwerk op mij nemen. Met name zal 

ik betrokken zijn bij de activiteiten rondom de 

scholingen en lezingen. Vanaf 2006 werk ik als ZZP’er in 

de secretariële en administratieve ondersteuning. 

Daarvoor heb ik als directiesecretaresse bij een grote 

bank gewerkt.  

Misschien dat we elkaar zullen ontmoeten tijdens een 

van de komende scholingsdagen, maar tot die tijd: tot 

mails! 

Mariska Mooren en Marian Res 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Commissie Kwaliteit 
Het protocol:  

Het nieuwe protocol is naar alle leden verstuurd. Het 

protocol bestaat uit een flowchart en een beschreven 

protocol. Je vindt het nieuwe protocol en flowchart ook 

op de website.  

 

Tevens vind je een link naar het informatiefilmpje welke 

kan worden gebruikt in de eerste behandeling (lees in 

het protocol). Het filmpje waarvoor we hebben gekozen 

is nog een tijdelijk product. Onze wens is om een eigen 

product te maken, echter het maken van een eigen 

filmpje is zeer kostbaar gebleken. Het Rug-netwerk 

onderzoekt op dit moment wat er mogelijk is om een 

officieel filmpje van het Rug-netwerk te maken met  

patiëntinformatie passend bij onze behandelwijze. De 

commissie Kwaliteit is ook bezig met andere vormen van 

patiënten informatie namelijk een geschreven versie en 

een PowerPoint presentatie. Deze volgen later. 

 

 

Scholing implementatie protocol: 

Wij gaan er vanuit dat het protocol niet zonder meer 

door iedereen kan worden toegepast. Er komen dan ook 

dit voor- en najaar scholingen om zodoende de 

verdieping te geven die nodig is voor het toepassen van 

het protocol. 

Graag nodigen we je uit het protocol binnen je praktijk 

te introduceren en met collegae (ook de niet-rug-

netwerktherapeuten) te bespreken met als doel de voor 

de implementatie belemmerende en bevorderende 

factoren naar boven te krijgen. Deze kunnen dan 

besproken worden op een van de scholingsdagen. 

Mogelijk roept het nieuwe protocol allerlei vragen, 

onduidelijkheden of moeilijkheden op. Wij verzoeken je 

de vragen te verzamelen en voor de eerste scholing te 

bewaren. Tijdens de scholing kan dan hierop gericht op 

worden ingegaan. 

Verder kun je van ons binnenkort een email verwachten 

waarin wij je vragen een vragenlijst in te vullen 

waarmee belemmerende en bevorderende factoren bij 

het gebruik van het nieuwe protocol in kaart kunnen 

worden gebracht. Wanneer wij inzichtelijk hebben welke 

factoren bij jou een rol spelen kunnen we daar ook in de 

scholing op in gaan en kunnen we bij grote 

belemmeringen oplossingen zoeken om het gebruik te 

vergemakkelijken. 

Het Rug-team wenst je veel succes met het 

implementeren van het nieuwe protocol! 

Commissie Deskundigheidsbevordering 
Om het nieuwe protocol goed te implementeren 

organiseert het Rug-netwerk 3 scholingsbijeenkomsten. 

De planning is als volgt: 

·         29 juni  en 6 juli 2016: profiel 2 en klinisch 
redeneren 
·         Najaar 2016: profiel 3 samen met vervolg 
pijneducatie 
·         Voorjaar 2017: profiel 1 samen met protocol 
specifieke lage rugpijn. 
 

De data van de eerste scholing is nog optioneel. De 
scholing van profiel 2 zal bestaan uit een middag (29 
juni) of einde middag en avond (6 juli) programma 
waarbij in werkgroepen wordt gewerkt. De uitnodiging 
met de definitieve data zal spoedig worden verzonden. 

Accreditatie wordt aangevraagd. 
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PR 

Er is nog steeds hulp nodig in de commissie PR!  

Wij vinden het heel belangrijk om het Rug-netwerk naar 

buiten toe professioneel neer te zetten en hebben voor 

2016 eigenlijk het speer punt om het Rug-netwerk bij 

potentiële klanten bekender te maken. Hier hebben wij 

alleen onvoldoende man/vrouwkracht voor. Anneke 

Ursem zal vanaf begin mei met zwangerschapsverlof 

gaan en dit betekent dat Luz Gallego in die periode 

alleen de hoognodige zaken op haar zal nemen en niet 

de mogelijkheid heeft om projecten te gaan opstarten. 

Dus heb je inspiratie, wil je ons ondersteunen, meld je 

aan! 

Website Rug-netwerk 

Op de website van het Rug-netwerk staat veel 

informatie die voor jou als netwerk therapeut zinvol kan 

zijn. Wij merken dat het (nog) niet voor iedereen 

duidelijk is hoe je kan inloggen op de website. Iedere 

therapeut heeft een mail gehad met gebruikersnaam en 

inlogcode, waarmee hij kan inloggen. Ga naar de 

website www.rug-netwerk.nl en aan de rechter kant 

naar ’Ik ben therapeut’, daar kun je inloggen. Als je je 

wachtwoord vergeten bent kun je een nieuwe aanvragen 

door te klikken op ’wachtwoord vergeten’. Je krijgt dan 

een link via de mail waar je een nieuw wachtwoord kunt 

aanmaken. 

Wij zullen steeds meer gebruik gaan maken van de 

website, onder andere om je in te kunnen schrijven voor 

de komende scholingen, dus het is belangrijk dat 

iedereen kan inloggen! Lukt het niet, mail dan naar 

info@rug-netwerk.nl 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Vacatures: 

Commissie PR 

Er is ook een mogelijkheid om je aan te melden voor 

projecten binnen de commissie PR. Wil je niet continu 

actief zijn, maar wel op de hoogte blijven van de 

plannen en meehelpen waar je kan? Wil je met jou 

capaciteiten de commissie versterken? Je bent welkom! 

Vacatures staan ook op de website, hou deze in de 

gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Visitatie  

Voor de zomer vindt er voor alle regio's een visitatie 

plaats. In de komende maand krijgen alle praktijken 
hier info over en wordt de indeling bekend. Dan weet je 
bij wie je op bezoek gaat en welke praktijk je mag 
ontvangen.  
 

Alvast succes. 

 
 

 

Het Rug-netwerk wenst iedereen een mooi 

voorjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk kunt u contact opnemen met Mariska 

Mooren, info@rug-netwerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rug-netwerk.nl/
mailto:info@rug-netwerk.nl

