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U bent door uw arts verwezen naar het handenteam van de afdeling
Revalidatiegeneeskunde in Meander Medisch Centrum. Aandoeningen aan uw hand of
pols kunnen al snel een belemmering opleveren in het dagelijks leven. Een goede
behandeling is daarom belangrijk. In deze folder vindt u informatie over het handenteam
en de behandeling.

Wie werken er in het handenteam?
Het handenteam bestaat uit een revalidatiearts en handtherapeuten. De
handtherapeuten zijn ergotherapeuten en fysiotherapeuten die zich geschoold hebben
in handtherapie. Ze zijn ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor ergotherapie of
fysiotherapie. Enkelen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie.

Wat doet het handenteam?
De handtherapeut behandelt diverse aandoeningen van hand of pols die ontstaan zijn
na een letsel of operatie. Voorbeelden van aandoeningen die we veel behandelen:










Operatie bij de ziekte van Dupuytren
Strek- en buigpeesletsels
Operaties aan de pols
Amputaties van bijvoorbeeld hand of vingers
Luxaties van gewrichten van de hand (uit de kom)
Botbreuken
Zenuwletsels
Uitgebreide handletsels
Kunstgewrichtjes

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Verwijzing
Voor aanvang van uw behandeling in het handenteam heeft u eerst een afspraak met
de revalidatiearts van Meander Medisch Centrum. Uw specialist of huisarts kan u
verwijzen naar de revalidatiearts.

Afspraak maken of meer informatie
Wilt u een afspraak maken of meer informatie over behandeling in het handenteam?
Belt u dan het algemene telefoonnummer 033 - 850 5050 en vraag naar de afdeling

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Revalidatiegeneeskunde. De telefonist(e) verbindt u door. U kunt ook onze afdelingswebsite bezoeken via
www.meandermc.nl.
Hebt u algemene vragen, suggesties of klachten? Wij vinden uw mening belangrijk. Hebt u vragen, suggesties of
klachten dan kunt u terecht op onze website www.meandermc.nl.
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