
           
 

Ergotherapeut/handtherapeut m/v Breda e.o. 
 
Ergotherapie Maatwerk Geysen & van Steenderen is een 1e lijn praktijk voor ergotherapie. De praktijk 
bestaat 20 jaar en werd opgericht door Maaike van Steenderen en Kathleen Geysen.  Sinds 01 januari 
2021 zijn we onderdeel van de Topzorggroep.  Momenteel zijn we een team met 5 ergotherapeuten 
waaronder 2 handtherapeuten.  
Topzorggroep is een moderne en snelgroeiende organisatie in Nederland. Betrouwbaarheid, 
patiëntgerichtheid, kwaliteit en zorginnovatie zijn onze sleutelwoorden.  
 
Door onze groei en toenemende vraag naar handtherapie zijn wij per direct op zoek naar een 
ambitieuze en enthousiaste ergotherapeut/handtherapeut voor onze vestigingen in Breda e.o.  

We werken nauw samen met verschillende handchirurgen waardoor we zeer uiteenlopende 
vraagstellingen krijgen. Verder komen patiënten bij ons via de huisarts of via DTE.  

De ergo/handtherapeuten van onze praktijk maken deel uit van het Handtherapie Netwerk Breda e.o. 

WAT GA JE BIJ ONS DOEN? 

- Je ziet patiënten met diverse handproblematiek op onze locaties in Breda en omgeving. 
Afhankelijk van je ervaring zie je patiënten met eenvoudige handklachten tot meer complexe 
aandoeningen. 

- Je werkt zowel op stoornisniveau als op activiteiten- en participatieniveau. 
- Je maakt regelmatig handspalken uit verschillende materialen. 
- Indien nodig kan ook aan je gevraagd worden om patiënten te zien in het kader van de EEE. 

Dit zijn dan meestal huisbezoeken.  
- Je onderhoudt contacten met verwijzers, orthopedisch instrumentmaker,… 
- Je wilt een kwalitatieve bijdrage leveren aan je vak, het team en je kijkt kritisch naar je eigen 

professioneel handelen. 

WIE BEN JIJ? 

• Je bent een gediplomeerd ergotherapeut 

• Je hebt je opleiding voor handtherapeut (bijna) afgerond bij een erkend opleidingsinstituut.  

• Je staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici 

• Je bent gemotiveerd om je CHT-NL certificaat te behalen en ingeschreven te worden in het 
specialistenregister handtherapeut van het KP. 

• Je bent patiëntgericht; je verdiept je in wat de patiënt wil bereiken en reikt hem daarbij, vanuit 
jouw vakgebied, de juiste handvatten aan  

• Je hebt geen nine to five mentaliteit en bent resultaatgericht. 
• Door jou open, betrokken en enthousiaste persoonlijkheid kan je vlot contacten leggen met 

zowel cliënten, cliëntomgeving, hulpverleners, verwijzers en instanties zoals 
zorgverzekeraars, WMO, leveranciers.  

• Je bent in bezit van een rijbewijs en je hebt een auto ter beschikking.  
 
 



WAAROM ZOU JE BIJ ONS WILLEN WERKEN?  

• Je werkt bij ons in een team waarin een goede sfeer en collegialiteit centraal staat. Je krijgt 
mogelijkheden om je door middel van opleidingen en trainingen verder te ontwikkelen.  

• We verwachten te kunnen starten met 16 uur. Wil je meer? De ervaring leert dat dat bij ons 
geen probleem is zodat je normaal gesproken al snel de uren kan werken die je graag wil. 

• Je krijgt een jaarcontract met optie tot verlenging.  

 
 
Mocht je na het lezen van de vacature nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Kathleen 
Geysen 06-53926464 of mailen naar info@ergotherapiemaatwerk.nl 
 
Ben je enthousiast geworden, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. 
 
Je kunt je sollicitatie met CV mailen naar info@ergotherapiemaatwerk.nl. Je wordt dan uitgenodigd 
voor een gesprek. 
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