
 

 

Ben jij een proactieve fysiotherapeut die enthousiast wordt van behandeling van de 

bovenste extremiteit en de hand en pols in het bijzonder? Lijkt het je een uitdaging 

om te werken binnen een vooruitstrevende, snel groeiende organisatie? Dan zijn wij 

op zoek naar jou! Handtherapie Nederland, is op zoek naar een fysiotherapeut voor 

de vestiging Eindhoven. 

De uitdaging 

Handtherapie Nederland is een keten van multidisciplinaire handencentra 

verschillende vestigingen verspreid over Nederland en we zijn hard aan het groeien. 

Wij richten ons specifiek op problematiek van de bovenste extremiteit en bieden 

zowel eerstelijns fysio- en ergotherapie als tweedelijns medisch specialistische 

revalidatie aan. Al onze centra zijn ‘pluspraktijk’ en ISO-gecertificeerd. 

We werken nauw samen met de handchirurgen van Xpert Clinic en met onze eigen 

revalidatieartsen in gezamenlijke spreekuren. Door deze directe en intensieve 

samenwerking kunnen wij geïntegreerde zorg van de hoogste kwaliteit leveren. 

Jij 

• bent BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF 

of aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie; 

• werkt planmatig en resultaatgericht en jouw verslaglegging is op plusniveau; 

• hebt inlevingsvermogen en bent communicatief sterk; 

• hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen en kunt coachen, motiveren en 

enthousiasmeren; 

• bent bereid je te specialiseren binnen de handtherapie, ervaring is een pré; 

• bent nooit uitgeleerd en bent bereid om je te ontwikkelen tot specialist op het 

gebied van hand-, pols- en armproblematiek. 

Wij 

• bieden jou een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid binnen een 

jonge, informele en groeiende organisatie; 

• geven jou de mogelijkheid om kosteloos een interne opleiding tot 

handtherapeut in een leer-werktraject te volgen als je nog geen 

handtherapeutische ervaring hebt; 

• bieden jou een marktconform salaris en mogelijkheden om te groeien; 

• hebben leuke collega’s die je ontmoet tijdens teamuitjes, verdiepingsdagen 

en (kerst)borrels. 

Solliciteren 

Solliciteer je bij Handtherapie Nederland, dan is één vraag erg belangrijk: zijn wij een 

match? Daar komen we maar op één manier achter: een kennismaking! Stuur je 

motivatiebrief en cv t.a.v. Silvie van Brussel naar recruitment@handtherapie.nl. Voor 

meer informatie kun je contact opnemen met de HR afdeling op nummer 030 – 254 

70 90.  


