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Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
o de stichting: de Stichting SOLKNet, gevestigd te Borne, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 60931159; de Stichting is gelieerd aan Recover
Kenniscentrum Psychosomatiek & Stress
o de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op
23 juni 2014 bij Hölscher en Davids notarissen te Almelo. Deze zijn op te vragen bij
het bestuur van het netwerk.
o het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 17 van de Statuten.
o huishoudelijk Reglement: het reglement van de stichting dat te raadplegen en te
downloaden is via de website van de stichting.
o website: de website van de stichting heeft de naam: www.solknet.com
o participant: een participant is een geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut of
psychosomatisch fysiotherapeut die voldoet aan de instapeis voor lidmaatschap
SOLKNet, nl. het afgerond hebben van de CEG nascholing PST 3.0. of een update
daarvan, de SOLK-module van OPST, de Opleiding Psychosomatisch Therapeut.
o Protocol CEG psychologie: de visie en methodiek van de gelaagdheid in de SCEGS
dimensies, ontwikkeld door Recover Kenniscentrum Psychosomatiek & Stress.
De organisatie
1. Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting, conform
de bepalingen in de statuten.
2. Het bestuur komt daarvoor minimaal 4x per jaar bij elkaar in vergadering.
3. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester.
Bij oprichting SOLKNet 23-06-2014: Anneke Oprel, voorzitter; Anja Mulder, secretaris;
Elisabeth Nederlof, penningmeester. Met gaandeweg een uitbreiding van het bestuur met
twee psychosomatisch fysiotherapeuten: Patricia Killestein en Ferenc de Kock.

4. Het bestuur wordt ondersteund vanuit Recover Kenniscentrum Psychosomatiek Stress &
SOLK, door Enny Versteeg.
5. De penningmeester van het bestuur maakt jaarlijks een jaarrekening over het afgelopen
jaar en een begroting voor het komende jaar op, ter goedkeuring van het bestuur. De
jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag. De begroting wordt opgenomen in het
jaarplan.
6. Het bestuur stelt jaarlijks de plannen voor het komende jaar vast middels een jaarplan.
Tevens evalueert zij dit in haar jaarverslag.
7. De secretaris draagt zorg voor het beheer van de adressenlijsten van de participanten
of wijst iemand hiervoor aan.
Doel van SOLKNet
SOLKNET stelt zich ten doel:
- Het verenigen van psychosomatisch oefen- en fysiotherapeuten die
gespecialiseerd zijn in een oorzaakgerichte SCEGS behandeling van SOLK, met
gelaagdheid in de CEG
- Het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de behandeling door de
aangesloten therapeuten.
- Het positioneren van gespecialiseerde SOLK therapeuten binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg
- Het vertegenwoordigen van de belangen van de aangesloten therapeuten naar
zorgverzekeraars en andere instanties.
- Het uitdragen van een oorzaakgerichte SCEGS behandeling bij SOLK naar
verwijzers en andere relevante partijen
Zij wil dit doel bereiken door:
- Het aanbieden van scholing op het gebied van de behandeling van SOLK.
- De CEG nascholing PST 3.0 en de opvolger daarvan, de SOLK module van de
OPST, als instapeis te stellen om deel te kunnen nemen aan het netwerk
- Het delen en verspreiden van valide en recente wetenschappelijke kennis en
neurobiologische evidence op het gebied van SOLK
- Zorgproducten gebaseerd op evidence based SOLK protocollen
- Uniforme rapportage volgens biopsychosociale SCEGS dimensies, met
onderscheid in de gelaagdheid in de CEG
- Een stappenplan voor inside out positionering: vanuit een krachtig intern
draagvlak naar een betere externe positionering
- Twee keer per jaar een wetenschappelijke lezing middag voor het opfrissen en
verdiepen van kennis en het ontmoeten van elkaar als groep van SOLK
specialisten
- Het verspreiden van een nieuwsbrief
- Het onderhouden van de website
- Het maken van éénjaars en driejaars plannen, met stappenplannen en
jaarverslagen
- Beleidsondersteuning vanuit het bureau van Marijnen Interim Management
Deelname aan het landelijk netwerk van SOLK specialisten: SOLKNet
1. SOLKNet staat open voor psychosomatisch oefentherapeuten en psychosomatisch
fysiotherapeuten die de CEG nascholing PST 3.0 of de opvolger daarvan, de SOLK
module van de OPST, Opleiding Psychosomatische Therapie, hebben afgerond.
2. Participanten onderschrijven de SCEGS benadering, met CEG gelaagdheid en
bondige SCEGS rapportage

3. Wijzigingen binnen de praktijk van de participant die van belang zijn voor het netwerk
worden binnen 3 weken na de betreffende wijziging schriftelijk doorgegeven aan de
stichting.
4. Elke participant bezoekt met regelmaat SOLKWet lezingen, welke 2x per jaar worden
georganiseerd.
Kwaliteitsborging na lidmaatschap
Een participant van SOLKNet draagt bij aan een krachtig profiel als psychosomatisch
therapeut van SOLKNet door:
- Regelmatig bijwonen van SOLKWet lezingen
- Uniforme rapportage in SCEGS, met CEG gelaagdheid
- Desgewenst E-learning in SCEGS rapportage en CEG gelaagdheid, zoals geleerd in
de CEG nascholing PST 3.0 of opvolger SOLK module van OPST: info@solknet.com

Aanbevolen literatuur:
• Alle therapeuten gehad? Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid,
duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie.
Michiel van Geloven (2015)
Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 9789088505140
• Zaken doen met emoties. Limbische verklaring en cognitieve emotieve
behandeling van SOLK. Klaver, M. (2014)
Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 9789088505140
• Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke
klachten.
Onder redactie van drs. Jaap Spaans, prof.dr. Judith Rosmalen, dr. Yanda van Rood,
prof.dr. Henriëtte van der Horst, prof.dr. Sako Visser. (2017)
Houten: Uitgeverij LannooCampus. ISBN 9789401437493.

Jaarlijkse bijdrage
De participant van het netwerk is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van €100,00 per
jaar(2015).
De hoogte daarvan wordt jaarlijks transparant en gemotiveerd vastgesteld door het bestuur
van de Stichting voor het aankomende kalenderjaar in een begroting. Deze bijdrage zal
grotendeels besteed worden aan de organisatie van het netwerk, beleid en PR.
Beëindiging deelname netwerk.
1. De duur van deelneming aan het netwerk is voor onbepaalde tijd, met een
opzegmogelijkheid per 1 januari van het nieuwe jaar met een opzegtermijn van een maand.
Uiterlijk voor 1 december van een jaar dient dan ook opgezegd te worden.
2. Indien de jaarbijdrage niet tijdig is ontvangen, zendt het bestuur van de Stichting tweemaal
een herinnering met het verzoek de verschuldigde jaarbijdrage alsnog binnen 2 weken te
voldoen.
3. Blijft ook dan betaling achterwege, dan volgt tijdelijke uitschrijving en zal inning van
jaarbijdrage door de Stichting uit handen gegeven worden ter incasso. De kosten verbonden
aan de incasso zijn voor rekening van de participant.
4. Na tijdelijke uitschrijving in geval van wanbetaling kan het bestuur zelfstandig tot
herinschrijving overgaan, nadat de participant alsnog volledig aan zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan, waaronder de betaling van de gemaakte incassokosten.
5. Een tijdelijk uitschrijving zal, bij niet-nakoming van de financiële verplichtingen, na verloop
van een termijn van 3 maanden zonder nadere aankondiging overgaan in een definitieve
uitschrijving. Dit laat onverlet dat de verschuldigde bijdrage voldaan dient te worden.

6. Uitschrijving uit het SOLKNet zal ook plaatsvinden indien niet langer voldaan wordt aan de
kwaliteitseisen die de Stichting gesteld heeft.
7. Uitschrijving vindt te allen tijde plaats indien een participant is overleden, in staat van
faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, bij volledig
duurzame arbeidsongeschiktheid en verlies van de bevoegdheid tot uitoefening van de
werkzaamheden als therapeut.

Profielborging
Participanten van SOLKNet behandelen SOLK patiënten volgens de uitgangspunten ‘werken
met de SCEGS en gelaagdheid in de CEG en bondige SCEGS rapportage’. In deze
uitgangspunten ligt de basis voor een sterk profiel van de psychosomatisch therapeut als
SOLK specialist. In een sterk en eenduidig profiel ligt de kracht van SOLKNet in zijn
landelijke profilering binnen het SOLK werkveld.
Wanneer een participant om welke reden dan ook moeite heeft met deze profielborging kan
hij/zij een gesprek aanvragen met het bestuur van de Stichting om knelpunten te bespreken.
SOLKNet staat open voor discussie, alleen op basis van een open mind kan SOLKNet een
kwalitatief hoogwaardig netwerk zijn en PST een sterk merk in het zorgveld rondom SOLK.

