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schouderklachten en 
schouderrevalidatie

als specialisatie binnen 
de fysiotherapie

Bij klachten in de schouderregio 
zoekt u een fysiotherapeut die 
een bijzondere expertise heeft 
op het gebied van diagnostiek 

en behandeling van 
schouderproblematiek.

www.schoudernetOZL.nl

De bij het Schoudernetwerk aangesloten fysiotherapeuten werken 
nauw samen met huisartsen in de regio Oostelijk Zuid Limburg en 
met medisch specialisten in de volgende ziekenhuizen:

Atrium Medisch Centrum Parkstad, Heerlen

Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht

Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen

Om ontwikkelingen op het gebied van schouderklachten bij te houden 
en zich hierin te blijven bijscholen, maakt het Schoudernetwerk 
gebruik van goede betrekkingen met de Zuyd Hogeschool, 
te Heerlen.
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Wat is het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid 

Limburg?

Het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg is een samenwerkings-

verband van fysiotherapeuten die vanuit hun persoonlijke interesse 

een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouder-

diagnostiek (probleemherkenning) en schouderrevalidatie (probleem- 

oplossing).

Het Schoudernetwerk is ontstaan binnen de Fysiotherapie Oostelijk 

Zuid Limburg (FOZL). Een samenwerkingsverband van meerdere 

fysiotherapie praktijken in de regio Oostelijk Zuid Limburg. 

Het Schoudernetwerk heeft zich aangesloten bij het SNN (Schou-

dernetwerk Nederland www.schoudernetwerk.nl) waarbij tevens 

andere regionale schoudernetwerken zijn aangesloten. Door samen-

werking ontstaat toename van kennis en vaardigheden. 

Wat is het doel van het Schouder-

netwerk Oostelijk Zuid Limburg?

Het belangrijkste gemeenschappelijke doel van ons 

netwerk is om de kwaliteit van het fysiotherapeu-

tisch handelen bij patiënten met schouderaan-

doeningen te optimaliseren. 

Door de toename aan ingewikkelde schouderoperaties en schou-

derklachten is er meer behoefte aan gespecialiseerde schouderfysio-

therapeuten.

Wat is de meerwaarde van het schoudernet-

werk?

De fysiotherapeuten van het Schoudernetwerk zijn gespecialiseerd 

in het behandelen van patiënten met schouderklachten en de revali-

datie na een schouderoperatie. De therapeuten onderscheiden zich 

door scholing, ervaring en interesse in het behandelen van schou-

derklachten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de geboden zorg beter  

en professioneler. 

Hoe vindt U een gespecialiseerd schouder 

therapeut bij U in de buurt?

Op de website van het schoudernetwerk 

(www.schoudernetOZL.nl) kunt u een deelnemende 

fysiotherapeut vinden. Op deze website vindt u 

tevens meer informatie over het Schoudernetwerk, 

over revalidatieprotocollen na een schouderopera-

ties en over specifieke vragen met betrekking tot 

schouderklachten.

 www.schoudernetOZL.nl


