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Voor dit themanummer over de schouder stelde FysioPraxis een aantal 
vragen aan SchouderNetwerken Nederland (SNN). Hoeveel netwerken zijn er, 
wat doen ze en wat is hun meerwaarde?

Tekst: Karin Hekman (SchouderNetwerken Neder-
land) en Mieke van Dalen

Wat is en doet SNN?
SchouderNetwerken Nederland is een over-
koepelende stichting die het functioneren 
van regionale schoudernetwerken faciliteert 
en beoogt het fysiotherapeutisch hande-
len bij patiënten met schouderpijn opti-
maal te positioneren. Al meer dan 10 jaar 
zijn regionale schoudernetwerken actief. 
Samenwerken van een aantal netwerken 
leidde in 2014 tot de oprichting van SNN. 
Inmiddels hebben 23 regionale netwer-
ken zich aangesloten, verpreid over heel 
Nederland en elk met een eigen regionaal 
bestuur. Enkele regio’s kunnen nog netwer-
ken gebruiken. Op de website van SNN staat 
een overzicht van de verdeling in Nederland.
SNN vertegenwoordigt deze groep van in 
schouderrevalidatie geïnteresseerde fysio-
therapeuten, die samenwerken met huis-
artsen, een orthopedische schouderpoli en 
een kenniscentrum. SNN geeft deze regio-
nale netwerken een nationaal gezicht en 
ambieert de kwaliteit van handelen op een 
hoger niveau te krijgen door het stellen 
van inspanningsverplichtingen. Daarnaast 
houdt SNN zich bezig met de ontwikkeling 
van onderwijsproducten, richtlijnen en 
met bijeenkomsten waaronder het twee-
jaarlijkse landelijke SNN-schoudercongres. 
SNN werkt samen met de Nederlandse 
Orthopaedische Vereniging – Werkgroep 
Schouder en Elleboog (NOV-WSE).

Kan ieder schoudernetwerk zich aansluiten?
Ieder schoudernetwerk dat voldoet aan 
de gestelde criteria, kan zich aanmelden. 

Deze criteria, die op onze website staan 
gepubliceerd, betreffen de volgende 
punten:
1. Het volgen van een gemeenschappe-

lijke entreecursus door de individuele 
leden. Voorwaarde: door het KNGF 
geaccrediteerde cursus van minstens 
vier dagdelen (of: twee dagen). 

2. Een beschreven structuur met statu-
ten en een huishoudelijk reglement 
en minstens drie bestuursleden. 
Voorwaarde: Overdragen van die sta-
tuten en huishoudelijk reglement en 
aangeven wie de bestuursleden zijn. 
Een jaarlijkse update van ledenlijst 
en organogram met samenwerkende 
schouderpoli en kenniscentrum. 

3. Samenwerking met een orthopedie-
poli of mogelijk zelfs een schouderpoli. 
Voorwaarde: Het netwerk maakt bekend 
met welke orthopeden en welk zieken-
huis of kliniek wordt samengewerkt. 

4. Model om continuering van de scho-
ling te borgen. Voorwaarde: Het net-
werk beschrijft dat model voor voort-
gaand onderwijs, toont aan dat het 
model minstens een jaar functioneert 
en stuurt de notulen van een bijeen-
komst uit het eerste jaar naar het 
bestuur van SNN, dat deze beoordeelt 
op inhoud en organisatie. 

5. Schoudernetwerken hebben individu-
ele leden als lid, geen praktijken. De 
reden hiervoor is dat er ook individu-
ele scholing wordt aangeboden en de 
kennis bij het individu zit en niet bij 
een praktijk of centrum. 

6. Het schoudernetwerk mag geen com-
merciële organisatie zijn of een com-
mercieel belang hebben.

netwerk

Zijn er ook Nederlandse schoudernetwerken 
die niét zijn aangesloten? Werkt SNN hiermee 
samen?
Er zijn schoudernetwerken die in hun 
regio samenwerken en vergelijkbare doe-
len nastreven, maar niet lid zijn van SNN. 
Deze netwerken matchen niet met de 
SNN-criteria en kiezen ervoor geen lid van 
SNN te worden. Er wordt ook niet samen-
gewerkt. Echter, vanuit het hogere doel 
redenerend dat SNN de kwaliteit van zorg 
voor patiënten met schouderproblema-
tiek wenst te verbeteren, worden deze 
netwerken ook niet tegengewerkt.

Werkt SNN samen met schoudernetwerken 
buiten Nederland?
Er is een samenwerkingsverband met 
SchouderNetwerk Vlaanderen (SNV) 
en de European Society of Shoulder 
and Elbow Rehabilitation (EUSSER). De 
samenwerking richt zich met name op 
kennisdeling. Zo organiseren we op 13 en 
14 december een gezamenlijk Europees 
Schouder Congres in Den Bosch. 
Ook is er een samenwerking opgestart 
met de Shoulder Community 
(www.shouldercommunity.nl), die gericht 
is op kennisdeling en samenwerking op 
het gebied van dataverzameling. 

Wat is de meerwaarde voor een fysio-
therapeut om aangesloten te zijn bij een 
 schoudernetwerk?
Door het regionale en landelijke 
onderwijssysteem wordt fysiothe-
rapeuten meer kennis aangeboden 
binnen de schouderdiagnostiek en 
 schouderrevalidatie: kennisverdieping 
op een specialisme. Verder bestaat de 
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mogelijkheid om jezelf te profi leren op 
het gebied van kennisoverdracht, om deel 
te nemen in onderzoeken en om erva-
ringen op te doen op organisatorisch en 
bestuurlijk vlak. Aan fysiotherapeuten 
die zich bekwamen in dit specialisme, 
worden patiënten met schouderproble-
men doorverwezen, zodat ze nog meer 
ervaring kunnen opdoen. Dit leidt niet tot 
een grotere, maar wel een specifi ekere 
patiëntenstroom. Ik zou het doelgroep 
vernauwing willen noemen. 

Zijn er meerdere disciplines betrokken binnen 
een schoudernetwerk?
Op dit moment zijn de orthopedisch chi-
rurgen betrokken bij de schoudernetwer-
ken. De doelstelling voor de komende vijf 
jaar is om meer samenwerking te zoeken 
met de eerste lijn: huisartsen of kader-
artsen beweegzorg. Een mooi moment 
om die samenwerking te stimuleren, is 
het uitkomen van de update Standaard 
Schouderklachten van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap dit najaar.

Het is een goede ontwikkeling dat fysiothera-
peuten zich steeds meer gaan specialiseren, 
maar kan de patiënt nog wel terecht bij de 
eigen fysiotherapeut?
Ik werk zelf op een schouderpoli waar ik 
wekelijks met deze vraag te maken heb. 
Iedere patiënt met schouderproblema-
tiek kan terecht bij de eigen fysiothera-
peut. SNN vindt dit een wenselijke situ-
atie voor de toegankelijkheid van zorg. 
In veel gevallen gaat dit goed. Feit is wel 
dat de laatste jaren zich veel ontwikke-
lingen hebben voorgedaan op het gebied 
van klinische beslissingen bij patiënten 
met schouderpijn, zoals wel/niet verwij-
zen naar de tweede lijn, modellen voor 
klassering van schouderpijn, relevantie 
van afwijkingen op beeldvorming en 
eff ectiviteit van interventies. Kennis daar-
van bepaalt wel of er een goede analyse 
gemaakt kan worden van de patiënt met 
een schouderprobleem. In de gevallen 
waar het herstel niet optimaal verloopt, 
ontbreekt er mogelijk specifi eke kennis en 
heeft een verwijzing naar een fysiothera-
peut die zich bekwaamd heeft in schou-
derrevalidatie meer kans van slagen. De 
kracht van de SNN-therapeut voor de 
patiënt is deze specifi eke kennis. 
Deze specifi eke kennis komt ten gun-
ste aan een beter en sneller herstel van 
patiënten met schouderproblematiek. 

Er zijn twee onderzoeken gedaan bin-
nen SchouderNetwerk regio Amsterdam 
(SNA) naar de werkwijze van het SNA. 
Hieruit is gebleken dat door SNA-leden 
meer informatie en advies wordt gege-
ven, er percentueel meer patiënten 
met schouderproblematiek worden 
behandeld en er minder behandelin-
gen noodzakelijk lijken te zijn.1,2 Het 
SchouderNetwerk Deventer heeft een 
onderzoek uitgevoerd naar postopera-
tieve behandeling en vastgesteld dat 
revalideren bij een schoudergespeciali-
seerde fysiotherapeut tot minder compli-
caties (frozen shoulder) leidde.3 

Sommige verzekeraars vergoeden alleen 
fysiotherapeutische zorg als de fysiotherapeut 
is aangesloten bij een bepaald netwerk, zoals 
Parkinsonnet. Gaat dat ook gebeuren bij 
schouderklachten?
Het doel van SNN is sterk vakinhoudelijk 
gericht, het behandelen van patiënten met 
schouderklachten vergt een competente 
schoudergespecialiseerde fysiotherapeut. 
SNN helpt Nederlandse fysiotherapeuten 
om zich die competenties eigen te maken. 
SNN is er om fysiotherapie een betere posi-
tie te geven en niet om een hoger tarief of 
alleenrecht te bewerkstelligen. 

Wordt er ook onderwijs aangeboden? 
De regionale netwerken mogen zelf 
bepalen welke nascholingscursus zij als 
‘verplichte’ entreecursus kiezen. 

En wordt er onderzoek uitgevoerd?
In 2017 is de behandelrichtlijn Frozen 
s houlder gemaakt door een expertgroep.
Verder heeft SNN de 3S vragenlijst ont-
wikkeld (met verschillende stadia van 
onderzoek: betrouwbaarheid, validering, 
praktische toepasbaarheid). Net als bij 
patiënten met lage rugpijn (LRP) vergt 
een patiënt met schouderklachten een 
multimodale analyse van het gezond-
heidsprobleem. En net als bij patiënten 
met LRP blijken psychologische, mentale, 
cognitieve en gedragsmatige factoren 
sterk bepalend voor de uitkomst van 
de fysiotherapeutische interventie. Bij 
patiën ten met LRP kan de screeninglijst 
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Start Back Screening Tool (SBST) wor-
den toegepast om een aantal van die 
factoren tijdig in te schatten en op die 
wijze een passend, zo nodig breed plan 
van aanpak op te stellen. SNN heeft 
een op die SBST gebaseerde schouders-
creeningslijst ontwikkeld (3S lijst). SNN- 
leden kunnen hierin op snelle wijze een 
tiental  potentieel ongunstige prognosti-
sche factoren laten scoren. Het doel van 
de 3S-lijst is het screenen op mogelijk 
relevante disfuncties die, in overleg met 
de patiënt met schouderklachten, het 
behandelplan kunnen bepalen.
Tot slot wordt er samengewerkt met 
de Saxion Hogeschool; studenten kun-
nen onderzoeksprojecten kiezen voor 
hun masterthesis die door SNN aange-
dragen zijn. En aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam gaat binnenkort een leer-
stoel schouderorthopedie van start. We 
hopen ook hiermee een samenwerking 
tot stand te brengen waardoor het doen 
van onderzoek meer ondersteuning krijgt. 
We realiseren ons dat er binnen de fysio-
therapie nog veel onderzoek nodig is. 
SNN gaat dit zeker faciliteren. 

Werkt SNN samen met patiënten fondsen?
Nee, maar dit is zeker een goede suggestie.

SchouderNetwerken Nederland
  23 regionale 
schoudernetwerken

  1.000 aangesloten 
fysiotherapeuten
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