
 
Ergotherapeut/Handtherapeut  

24-32 uur 
 
Vanwege een wisseling in de personeelsbezetting zijn wij voor het Hand & Pols Centrum Gouda op 
zoek naar een ergo-/handtherapeut. Ben jij de ergo-/handtherapeut die we zoeken? Lees dan snel 
verder! 
 
Het Hand & Pols Centrum Gouda is een revalidatiecentrum wat volledig is gespecialiseerd in hand- en 
polsklachten. Het centrum is onderdeel van de Stichting Hand & Pols Revalidatie Nederland met 
tevens Hand & Pols Centra in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Goes, Rotterdam en Terneuzen. 
Onder de naam Kliniek in Beweging zijn in al deze vestigingen tevens 1e lijns ergo- en fysiotherapie 
behandelingen mogelijk. De behandelteams binnen de Hand & Pols Centra bestaan uit 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, revalidatiearts, physician assistant, psycholoog en 
arbeidscoach/maatschappelijk werker.  
 
Jouw uitdaging als ergotherapeut:  
Vanuit jouw vakgebied als ergotherapeut begeleid je de patiënt met hand- en polsklachten bij de  
revalidatie. Hoewel je in een gespecialiseerd centrum werkt blijft de doelgroep breed genoeg om je 
veel uitdaging te bieden. Wij zien onder andere patiënten met peesletsel, fracturen, reuma, artrose, 
overbelasting-klachten en Dupuytren. Je komt te werken in een multidisciplinair team waarin veel 
bereidheid is elkaar te ondersteunen en aan te vullen. Gezamenlijk wordt gekeken hoe de hulpvraag 
van de patiënt zo goed mogelijk beantwoord kan worden. Het doel is om de patiënt zo zelfredzaam 
mogelijk te maken, waarbij we veelal een coachende werkwijze hanteren maar ook regelmatig 
hands-on bezig zijn. Onderdelen van onze behandeling zijn onder andere spalken, (praktische) 
oefentherapie, adviezen ten aanzien van hulpmiddelen en gewrichtsbescherming. Binnen ons 
centrum zijn er bovendien mogelijkheden om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak 
door deel te nemen aan richtlijnwerkgroepen of kleine onderzoeksprojecten. 
 
Het HPCG heeft een nauwe samenwerking met specialisten van het Groene Hart Ziekenhuis 
(plastisch chirurg, orthopeed, traumatoloog) en orthopedisch instrumentmaker. 
 
Wat vragen we van jou? 

• Je bent een gediplomeerd ergotherapeut, bij voorkeur CHT-NL gecertificeerd 

• Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister 

• Je hebt affiniteit met hand- en pols aandoeningen 

• Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen de handtherapie en relevante scholing  gevolgd op 
gebied van handtherapie 

• Je bent een teamspeler en kunt goed functioneren in een multidisciplinair team 

• Je bent gemotiveerd om deel te nemen aan bijscholing, zowel intern als extern. 

• Je bent flexibel, creatief en stressbestendig  
 
Heb je nog geen ervaring? 
Ook wanneer je geen enkele ervaring hebt met het behandelen van handen, maar er wel affiniteit 
mee hebt, komen we graag met je in contact! Met al onze ervaren collega’s kunnen we je binnen de 
HPRN Academy opleiden tot een volwaardig handtherapeut.  Via een inwerkprogramma, waarbij je 
gekoppeld wordt aan een ervaren collega die je vraagbaak is, krijg je begeleiding bij het opdoen van 
de eerste ervaring met handen. Middels interne scholing gegeven door zeer ervaren docenten die 
binnen de organisatie werkzaam zijn, wordt het opdoen van de noodzakelijke (basis)kennis 
gefaciliteerd.  



Wanneer je een bepaald basisniveau van kennis en ervaring hebt bereikt laten we je verder 
specialiseren middels het doorlopen van de Esser Masterclass Handtherapie in Rotterdam (Erasmus). 
 
Dit bieden wij: 
Een gemoedelijke sfeer met fijne collega’s en een fijne werkplek.  We bieden een salaris dat passend 
is bij de functie, goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een fietsplan, pensioenregeling 
en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.hpc.nl  
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie voor 1 oktober 2022 naar hr@hpc.nl t.a.v. Lizet 
Broekhuizen. 
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