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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 werkzaam in de eerste, tweede en 
derde lijn.

Wij zijn op zoek naar dé afgestudeerde:  

FYSIOTHERAPEUT / ERGOTHERAPEUT (24-32 uur) 
die de ins & outs van handen wil leren en enthousiast wordt van 

de diversiteit aan hand/pols letsels en aandoeningen.

Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende eigenschappen:

-	 Afgestudeerde	fysio-/ergotherapeut	met	affiniteit	voor	handen	
- BIG geregistreerd voor fysiotherapie en opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister (CKF) of   
 Keurmerk Fysiotherapie / opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici voor ergotherapie
- Ondernemend, leergierig 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

Ben jij onze handtherapeut in de dop? En heb je zin om samen te werken in één van onze praktijken in        
Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en C.V. ter attentie van 
Thomas Mosman op info@handtherapietwente.nl 

Reageer vóór 01 november 2021, want Handtherapie Twente groeit, en komt handen tekort! 

Handtherapie Twente

Poliklinieken MST Oldenzaal | route 180

Prins Bernhardstraat 17

7573 AM Oldenzaal

Handtherapie Twente 

Gezondheidscentrum de Bouwmeester 

Bouwmeester 8

7481 LP Haaksbergen

Handtherapie Twente 

MST Enschede | etage 0 | route C08

Koningsplein 1

7512 KZ Enschede

T +31 (0)53 30 32 600 E info@handtherapietwente.nl I www.handtherapietwente.nl


