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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 bestuur: 
Een gevoel van trots overvalt me als ik terugkijk naar 

wat we als Rug-netwerk allemaal hebben gepresteerd. 
Trots vooral op het team, dat dit toch maar tegen een 
geringe (onkosten) vergoeding, dus echt als 
vrijwilligerswerk naast onze toch al drukke 
werkzaamheden, voor elkaar heeft gekregen. Trots ook 
op de mensen buiten het team die een actieve bijdrage 

leveren in bv een werkgroep. Het nieuwe protocol, de 

scholingen, het unieke van ons netwerk: de visitatie, de 
contacten met heel veel mensen buiten het netwerk, 
studenten, opleidingen, wetenschappers, specialisten, 
dat alles maakt het mogen meewerken aan het Rug-
netwerk heel boeiend. En niet te vergeten de PR 
producten! 

  
Degenen die mij wat beter kennen, weten ook dat ik 
altijd weer 5 stappen vooruit denk, en ook heel kritisch 
kan zijn naar alles wat er nog beter kan, en helaas soms 
ook nog wat ongeduldig kan zijn dat het nu eenmaal 
niet sneller gaat dan het gaat. Daarbij doe ik mijn best 
om altijd open te staan voor “voeding” vanuit de 

achterban. Opbouwende kritiek wordt altijd verwelkomd, 

en als het binnen onze mogelijkheden ligt, doen we daar 
ook actief wat mee. Zo kunnen jullie verder in deze 
nieuwsbrief lezen over stappen om de PR te verbeteren, 
hoe het met de visitatie is gegaan en wat de 
vervolgstappen daarvoor zijn, de financiën en vers bloed 

in het team. Het Rug-netwerk wordt stapje voor stapje 
steeds professioneler, maar we hechten ondertussen 
ook waarde aan het persoonlijke contact met jullie, onze 
achterban. Daarvoor hoop ik jullie allemaal weer te 
mogen ontmoeten op de komende scholing op 8 of 15 
december. 
  

Tot ziens! 
Mariska Mooren, voorzitter 
 
 

 
Bericht van de Penningmeester: 
Besloten is om de kostenbijdrage (voorheen: 
contributie) in 2017 gelijk te houden aan 2016. Dit komt 

neer op 220,- excl. BTW (=266,20 incl. BTW). 
  
Nog een verzoekje: 
Wil iedere praktijk wijzigingen in correspondentieadres 
(ook e-mail adres) aan ons doorgeven? Dit in verband 
met facturatie welke via de e-mail gaat. 

 
Bij voorbaat dank! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commissie Deskundigheidsbevordering 
 
Scholing profiel 3 en refreshment pijneducatie 
 

Voor de implementatie van het nieuwe Rug-netwerk 

protocol organiseren we 3 scholingen aan de hand van 
de drie profielen. De eerste scholing (profiel 2) heeft 
inmiddels voor de zomervakantie plaats gevonden.  
Op donderdag 8 en 15 december 2016 organiseert 
het Rug-netwerk voor de leden de scholing over het 
protocol profiel 3 gecombineerd met een refreshment 
van de scholing pijneducatie. Jullie kunnen je inschrijven 

voor één van beide dagen. De cursusduur is 4 uur.  
De gedragsmatige benadering staat bij deze scholing 
centraal. In deze scholing verdiepen we de eerder 
besproken kennis en vaardigheden en leggen we accent 
op de praktische toepassing. Er wordt gewerkt in 
workshops met kleine groepen van 10 deelnemers. De 
docenten zijn Kitty Rumping, drs. Hans Popma, en drs. 

Ronald Kan. Alle drie zijn werkzaam in Heliomare 
revalidatie pijnpoli en bekend van de eerdere scholing 
pijneducatie. Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging 
voor inschrijving.  

 

 
Commissie Visitatie  

Afgelopen zomer hebben er visitaties plaats gevonden. 

Voor twee derde van de praktijken was dit de 1ste keer. 
Uit de verschillende reacties van de deelgenomen 
therapeuten bleek dat het over het algemeen positief is 
verlopen. 
Alle praktijken hebben een terugkoppeling gehad.  
Als Rug-netwerk hebben we kwaliteit hoog in het 
vaandel staan, dit betekent dat we leren van onze 

fouten en altijd op zoek zijn naar verbetering. Voor de 
praktijken die voor het eerst mee hebben gedaan aan de 
visitatie bieden we de gelegenheid om dit te bespreken 
voorafgaand aan de volgende scholing. 
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Commissie PR 

 

PR heeft een hoge prioriteit de komende tijd! 

 

De commissie houdt zich de komende tijd bezig, in 

samenwerking met Groootser, met het maken van een 

communicatie plan om het Rug-netwerk professioneel 

op de kaart te zetten bij cliënten, verwijzers en nieuwe 

leden. Groootser heeft tot nu toe alle middelen gemaakt 

voor het Rug-netwerk, van het logo tot de flyers en de 

verwijsblokken. Het Rug-netwerk wil het nu samen met 

Groootser iets grootser aan gaan pakken! 

 

Op de dag van de eerste lijn heeft het Rug-netwerk een 

stand om het netwerk te promoten. Op de dag van de 

eerste lijn komen huisartsen, fysio- en oefentherapeuten 

en andere paramedici. 

 

Verder zijn er flyers verstuurd naar de afdeling 

orthopedie van het Gemini ziekenhuis.  

 

Commissie Kwaliteit 

 

Verandering samenstelling kwaliteitscommissie 
Na een aantal jaren in de kartrekkersgroep te hebben 
gezeten als voorzitter en later als teamleider van de 

kwaliteitscommissie geeft Chantal Goldman aan het 
einde van 2016 het stokje door. Nienke Dokter en 
Marjolein van Schijndel nemen het van haar over. Zij 
zullen de kwaliteitscommissie gaan leiden en hun input 
gaan geven aan het bestuur over zaken die betrekking 
hebben op de kwaliteit van het Rug-netwerk NHN. 
 

Hier stellen zij zich aan u voor: 
 
Nienke Dokter 
Mijn naam is Nienke Dokter – van Krieken, ik ben is 

1998 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hoge 
School van Amsterdam en in 2005 als Manueel 
therapeut MSc aan de Vrije Universiteit van Brussel. 

Samen met een collega heb ik een particuliere praktijk 
in Den Helder. Naast het werk in de particuliere praktijk 
ben ik bij de NVMT werkzaam geweest als projectleider 
van de informed consent behandeling van de cervicale 
wervelkolom en is er in 2012 met 2 collega's een poster 
presentatie gegeven op het World Congres of Manual/ 

Musculoskeletal Physiotherapy in Quebec over Lage 
rugpijn met uitstralende klachten door 
vaatproblematiek. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marjolein van Schijndel 

Ik ben Marjolein van Schijndel (geboren 26-

04-1966), ben getrouwd, heb een zoon van 
18 en een dochter van 15 en vind mijn 
ontspanning in crossfit, fitness, koken en 
mindfulness meditatie. Ik ben algemeen 

oefentherapeut en werk 4 dagen in Praktijk 
Oefentherapie Hoorn, duo- praktijk en in 

multidisciplinair samenwerkingsverband bij Mobilito 
(Centrum voor fysiotherapie en sport). In ben  

recentelijk gestart met het maatwerktraject bachelor of 
science aan de HVA. Ik maak sinds 2014 deel uit van de 
commissie van kwaliteit van het Rug-netwerk. Wat mij 
beweegt en uitdaagt is de gezamenlijke koers bepaling 
in behandelen op basis van evidentie, waarbij ik mijn 

kennis en ervaring als Chronisch Pijn Therapeut en als 
bewegingsdeskundige bij re-integratie van 
cliënten met arbeidsverzuim, nek en/of rugklachten op 
het gebied van complexe arbeid gerelateerde 
handelingen kan inbrengen en delen. Wat ik ontvang 
en ervaar is een enorme inspiratie, gedrevenheid 
en een gevoel van trotsheid over dat wat er tot nu 

toe door de actieve vrijwilligers van de 
verschillende commissies van het Rug-netwerk is 

neergezet!  
 
 
Verder heeft de kwaliteitscommissie er een nieuw lid bij 

namelijk Kevin Mak 
Ook hij stelt zich even aan u voor: 

Ik ben Kevin Mak 26 jaar, sinds 2012 
afgestuurd als fysiotherapeut. Na een jaar 
gewerkt te hebben in de particulieren praktijk 
ben ik tot de conclusie gekomen dat ik nog 

lang niet uitgeleerd ben. Vorige maand heb ik dan ook 

mijn diploma voor de opleiding tot Manueel Therapeut 
aan de SOMT in ontvangst mogen nemen. Ik heb veel 
affiniteit met lage rugklachten, daarover met behulp van 
de opleiding aan de SOMT veel kennis opgedaan. Ik wil 

dan ook graag mijn kennis in de praktijk brengen, zowel 
in de praktijk maar ook daar buiten. Het lijkt me daarom 
ook zeer waardevol om een steentje bij te kunnen 

dragen in de kwaliteit commissie. 
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Oproep!! 
Tijdens de scholingsdag voor de zomer, werd 
aangegeven dat het gebruik van het protocol beter 
ondersteunt zou kunnen worden wanneer het nieuwe 
protocol zou kunnen worden geïmplementeerd in de 
verschillende EPD-systemen. 

 
In de dagelijkse praktijk zou het een pre zijn wanneer 

de stappen van het protocol letterlijk te zien en te 
maken zijn binnen de EPD-systemen.  
 
Mogelijk dat er op dit moment praktijken zijn die binnen 
hun EPD-systeem het nieuwe protocol al hebben 

geïmplementeerd. Graag zouden wij willen weten wie dit 
al heeft gedaan en met welk EPD-systeem. Mogelijk 
hoeven andere praktijken die met het zelfde EPD-
systeem werken het wiel niet opnieuw uit te vinden en 
kunnen we elkaar helpen het gebruik van het protocol 
zo makkelijk mogelijk te maken. 
 

Zouden de netwerktherapeuten die het protocol 
hebben geïmplementeerd binnen hun EPD-

systeem met ons contact kunnen opnemen. Zo 
kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. 
 
 

 

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

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! 
Als je goed bent in social media en hier je steentje aan 
wil bijdragen in de commissie PR dan vernemen we 
graag wat van je. 

Vacatures staan ook op de website, hou deze in de 
gaten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Rug-netwerk wenst iedereen een mooie herfst 

 

 

Voor vragen/opmerkingen of tips voor het 

netwerk kunt u contact opnemen met Mariska 

Mooren, info@rug-netwerk.nl 
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