
Lustrum Congres 2018

“Samen zetten we
de schouders eronder”

Actuele benadering van schouderklachten 
vanuit medisch en fysiotherapeutisch 

perspectief

Zaterdag 21 april 2018
Congrescentrum Parkstad Limburg Stadion 

Businessclub Oost
Roda J.C. Ring 1, 6466 NH, Kerkrade

Over de sprekers

Dr. Jacques Geraets is epidemioloog, 
gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut in Landgraaf.

Karin Hekman, MSc  is fysiotherapeut, manueel therapeut 
en voorzitster van het Schoudernetwerk Nederland. Zij is 
werkzaam in IBC Amstelland te Amstelveen.

Prof. Dr. Steven Samijo is orthopedisch chirurg in het 
Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard-Geleen.

Jo Stessen is fysiotherapeut en manueel therapeut in 
Heerlen en oud-voorzitter van het Schoudernetwerk OZL.

Dr. Eric Vermeulen is onderzoeker, fysiotherapeut en 
manueel therapeut en is werkzaam bij het LUMC in Leiden.

Drs. Ralf Walbeehm  is orthopedisch chirurg in het 
Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard-Geleen.

Drs. Marc Weyts is huisarts in Heerlen.



Het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg bestaat vijf 
jaar. De leden van het netwerk hebben deze feestelijke 
gelegenheid als aanleiding genomen om een Lustrum 
congres te organiseren.

Het Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg is sinds 2013 
aangesloten bij het Schoudernetwerk Nederland (SNN) en 
bestaat inmiddels uit 46 leden, die door scholing en ervaring 
een specialisatie hebben opgedaan in het behandelen van 
patiënten met schouderklachten.

In de afgelopen vijf jaar is een nauw samenwerkingsverband 
opgebouwd tussen meerdere fysiotherapiepraktijken, 
huisartsen en orthopeden van het Zuyderland Medisch 
Centrum Heerlen en Sittard-Geleen, met als doel de 
aangeboden zorg voor schouderpatiënten te optimaliseren.

In overleg met de betrokken orthopeden is een 
congresprogramma tot stand gekomen, dat een actuele blik 
op enkele vaak voorkomende schouderpathologieën  werpt, 
waarbij de medische en fysiotherapeutische visie belicht zal 
worden.

Naast vakinhoudelijke uitwisseling zal het congres 
aanleiding zijn vooruit te kijken naar de mogelijkheden 
om het samenwerkingsverband tussen huisartsen, 
orthopeden en fysiotherapeuten in de toekomst verder te 
professionaliseren.
  

Aanmelden en info: www.schoudernetozl.nl

Programma

12.15-12.45  •  Ontvangst en registratie

12.45-12.55  •  Opening door de dagvoorzitter
 Dr. Jacques Geraets

12.55-13.25  •  De zin en onzin van echografie bij schouderpijn
Spreker: Drs. Marc Weyts

13.30-14.00  •  Frozen Shoulder
Spreker: Dr. Eric Vermeulen

14.05-14.35  •  Schouderinstabiliteit: kracht of controle?
Spreker: Karin Hekman, MSc

14.35-15.00  •  Pauze

15.00-15.30  •  Operatieve mogelijkheden bij schouderluxaties
Sprekers: Prof. Dr. Steven Samijo / Drs. Ralf Walbeehm

15.35-16.05  •  Semi-live operatie van een Reversed Schouderprothese
Sprekers: Prof. Dr. Steven Samijo / Drs. Ralf Walbeehm 

16.10-16.40  •  Fysiotherapeutische behandeling van een
 Reversed Schouderprothese volgens het Schoudernetwerk OZL

Spreker: Jo Stessen

16.45-17.10  •  Hoe nu verder? 
Spreker: Dr. Jacques Geraets

17.10-17.15  •  Afsluiting door de dagvoorzitter
Dr. Jacques Geraets


