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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, 

Nieuwe voorzitter: 
Helaas heeft Wouter Teitsma zijn rol als voorzitter 

moeten beëindigen. Hij heeft daar wel een mooie reden 
voor, het gaat zo goed met zijn bedrijf Orthovisio dat hij 
hier geen tijd meer voor kan vrijmaken. Het Rug-team 
bedankt hierbij Wouter van harte voor zijn inzet, en 
wenst hem veel succes met zijn bedrijf. Mariska Mooren 
is de nieuwe voorzitter. Het Rug-team wenst haar veel 
succes in haar nieuwe rol. 

 
Van het secretariaat:  
Het jaarverslag van het Rug-netwerk van 2015 staat op 

de website, onder het inloggedeelte. Hier is te lezen 
welke activiteiten het Rug-team het afgelopen jaar 
allemaal heeft ondernomen om te werken aan goede 
kwaliteit behandeling aan onze rug-patiënten. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Commissie Deskundigheidsbevordering 
Accreditatie scholingen 29 juni en 6 juli: 

De accreditatiepunten voor de fysiotherapeuten was al 
bekend gemaakt: jullie ontvangen  7 punten voor de 
scholing. Voor de oefentherapeuten is nu ook bekend 
dat accreditatie is toegekend, en wel 12 punten. 
 

PR groep Heerhugowaard: 
In de gemeente Heerhugowaard hebben de 
praktijken die Rug-netwerk lid zijn de handen ineen 

geslagen om gezamenlijk de PR vorm te geven. In dit 
kader hebben ze in samenwerking met het Rug-netwerk 
een flyer ontwikkeld voor gebruik per gemeente of 
kleine sub-regio (zie indeling samenwerking benadering 
huisartsen van Anneke op de website). De flyer kan door 
Bram Groot (bldegroot@gmail.com) tegen geringe 

kosten worden aangepast zodat er wel duidelijk kwaliteit 

en eenheid zit in het gebruik van PR materiaal voor Rug-
netwerk activiteiten. De flyer is te vinden op de website 
onder het inloggedeelte onder PR. Hetzelfde geldt voor 
de advertentie die ze hebben gemaakt. Tevens vindt je 
daar het krantenbericht dat in Heerhugowaard is 
geplaatst. Ook dat mag je gebruiken voor de PR in je 
eigen gemeente/sub-regio. 

 

 

 

 

Commissie Visitatie  

De visitatie voor 2016 is in volle gang. De eerste 
resultaten druppelen binnen. En als het goed is hebben 
alle praktijken, die nog niet gevisiteerd zijn, inmiddels 
afspraken gepland.  

 
Als er nog geen contact is opgenomen met jullie praktijk 
voor de visitatie, stuur dan een bericht 
naar visitatie@rug-netwerk.nl 
 
In september verwachten de resultaten bekend te 
kunnen maken. 
 

Scholing 29 juni 2016 

 

Een erg leerzame bijscholing over het vernieuwde 

protocol. Er waren genoeg momenten om eventueel 

vragen te stellen of te vertellen hoe je het protocol tot 

nu toe in de praktijk brengt, en waar je wel of niet 

tegenaan loopt. Op deze manier leer je ook van elkaar 

en hoor je dat het toepassen nog niet voor iedereen 

even makkelijk is, en dan met name het laten zien van 

het filmpje over pijn. 

 

Luz Gallego 
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Het Rug-netwerk wenst iedereen een mooie zomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk kunt u contact opnemen met Mariska 

Mooren, info@rug-netwerk.nl 

 

 

 

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

Vacatures: 

Secretaris 

Vanwege het feit dat Mariska Mooren nu voorzitter is 
geworden, is er binnen het bestuur van het Rug-netwerk 
een vacature ontstaan voor secretaris. In de bijlage kun 
je lezen wat de functie precies inhoudt. Mochten er 
vragen over zijn, dan kun je die altijd stellen aan 
Mariska. Ook als je je wilt aanmelden voor de functie 

kun je bij haar terecht, via info@rug-netwerk.nl of 06-
17077071 (bij voorkeur op dinsdagochtend of 
donderdagochtend). 
 
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! 
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