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Over Handtherapie Twente 
Handtherapie Twente is een eerstelijns hand- & polszorg praktijk met vestigingen binnen de ziekenhuismu-
ren van het Medisch Spectrum Twente in Enschede, Oldenzaal en in het Gezondheidscentrum van Haaks-
bergen. Wij bieden cliënten specialistische zorg op het gebied van enkelvoudige, complexe of chronische 
hand- en polsaandoeningen, geven kwalitatieve cliëntgerichte behandelingen, maken spalken op maat en 
geven scholing over handtherapie. 

Onze hands-on praktijk kenmerkt zich door korte lijnen met (huis)artsen en andere disciplines, is persoonlijk 
en innovatief op het gebied van spalken- en behandelmethoden.

Wij zijn per direct op zoek naar een handergotherapeut of handfysiotherapeut voor waarneming bij ziekte. 
Uren in overleg maar wel met beschikbaarheid van minimaal 16 uren per week. Je standplaats zal Enschede 
zijn, maar je kunt ook ingezet worden op onze andere locaties.

Afhankelijk van het aanbod binnen de praktijk en onze wederzijdse ‘match’ zijn er na de waarneemperiode 
mogelijkheden voor verlenging van het dienstverband. Dit i.v.m. de toenemende vraag binnen onze praktijk.

Dus ben jij dé waarnemende:

HANDERGOTHERAPEUT / HANDFYSIOTHERAPEUT (16-32 uur) 
die de hand niet omdraait voor de diversiteit aan hand/pols letsels en aandoeningen.

Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende eigenschappen:

-	 Erkende	ergo-	of	fysiotherapeut	met	affiniteit	en	bij	voorkeur	ervaring	op	het	gebied	van	handen	
- Opgenomen in het kwaliteitsregister voor ergotherapie of BIG geregistreerd voor fysiotherapie en  
 aangesloten bij een keurmerk fysiotherapie
- Up-to-date kennisniveau
- Ondernemend en geen 09.00-17.00 mentaliteit
- Goede communicatieve eigenschappen
- Zelfstandig, open en betrokken bij je werk en collega’s
- Woonachtig in Enschede of directe omgeving
- Ervaring met Intramed is een pré

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en C.V. via een mail naar: 
administratie@handtherapietwente.nl ter attentie van Ester Huuskes en Thomas Mosman. 

Reageer zo snel mogelijk, want Handtherapie Twente groeit, en komt handen tekort! 
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