
Handencentrum  
   Oost 

 

is een multidisciplinaire handtherapiepraktijk waarbij het behandelen, coachen en adviseren van patiënten met 

problemen aan handen, polsen en armen centraal staat. 

“Oost” staat voor de regio Achterhoek en Liemers. We werken nauw samen met de specialisten uit het Slinge-

land Ziekenhuis, Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Doetinchem waar we deel uit maken van een gespe-

cialiseerd handenteam. Ook zijn we aangesloten bij het netwerk van het Rijnstate Hand -en polscentrum in 

Arnhem werken we samen met Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Daarnaast onderhouden we 

contacten met andere specialistische handencentra uit het hele land. 

Wij zijn als handencentrum gespecialiseerd op het gebied van handrevalidatie uniek in de regio Oost Gelder-

land en hebben vergaande expertise als het gaat om neurologische handfunctieproblematiek. 

Handencentrum Oost staat voor een heldere communicatie tussen de verschillende behandelaars (huisartsen, 

medisch specialisten en therapeuten) zodat diagnostiek, conservatieve behandeling en operatieve ingrepen op 

elkaar aansluiten.  

We zijn vanwege  uitbreiding activiteiten op zoek naar een collega 

 

(hand)fysiotherapeut 
voor minimaal 16 uur met mogelijkheden voor uitbreiding 

Functie-eisen: 

 Je bent gediplomeerd fysiotherapeut opgenomen in het kwaliteitsregister en  aangesloten bij de Neder-

landse Vereniging voor Handtherapie.   

 Je kunt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team functioneren. Daarnaast ben je iemand met 

doorzettingsvermogen die kan coachen, enthousiasmeren en motiveren.  

 Je bent resultaatgericht en planmatig.  

 Je hebt bij voorkeur werkervaring met hand, schouderproblemen en neurologische aandoeningen  

 Als fysiotherapeut heb je affiniteit  met het behandelen van patiënten met NAH. 

 Je bent flexibel in je werktijden en pro- actief als het gaat om verdiepen en verbreden van je kennis- en 

vaardigheidsniveau  

 In verband met het eventuele reizen tussen de praktijklocaties zijn rijbewijs en auto een pre 

 

Binnen Handencentrum Oost hechten wij veel waarde aan een goede onderlinge samenwerking met mogelijk-

heden voor persoonlijke ontwikkeling. Bij interesse kun je contact opnemen met Handencentrum Oost, tele-

foon 06-12909171 of solliciteren per mail michel@handencentrumoost.nl. 

mailto:michel@handencentrumoost.nl

