Ergotherapeut/Handtherapeut
24-28 uur
Het Zeeuws Hand & Pols Centrum in Goes is op zoek naar een ergotherapeut (handtherapeut) voor
24-28 uur per week. Vanuit jouw vakgebied als ergotherapeut begeleid je de patiënt met hand- en
polsklachten bij zijn 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.
Jouw uitdaging als ergotherapeut
Je werkt 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, oefentherapie, adviezen ten aanzien van hulpmiddelen,
gewrichtsbescherming en oedeembehandeling. 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.
Jouw team en werkplek
Het Zeeuw Hand & Pols Centrum is onderdeel van de Stichting Hand & Pols Revalidatie Nederland
met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Terneuzen. De focus van
onze centra ligt op medisch specialistische revalidatiezorg. Dat wil zeggen dat wij multidisciplinaire
zorg bieden aan patiënten met complexe hand- en polsproblemen door behandelteams bestaande
uit een revalidatiearts, physician assistant, gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeuten, psycholoog
en maatschappelijk werker. Naast revalidatiezorg wordt in beperkte mate ook eerstelijns
handtherapie geboden aan die patiënten die wel de zorg nodig hebben van onze gespecialiseerde
therapeuten, maar geen indicatie hebben voor een multidisciplinaire behandeling.
Wat vragen we van jou?
• Je bent een gediplomeerd ergotherapeut.
• Je hebt affiniteit met handtherapie.
• Je bent een teamspeler; je hebt oog voor je collega’s en je werkt graag samen met andere
disciplines.
• Je bent patiëntgericht; je verdiept je in wat de patiënt wil bereiken en reikt hem daarbij,
vanuit jouw vakgebied, de juiste handvatten aan.
• Ervaring binnen de handtherapie is een pré. Ook wanneer je echter geen ervaring hebt
binnen de handtherapie, maar de doelgroep je aanspreekt en je bereid bent om deel te
nemen aan scholingsactiviteiten, zien wij je sollicitatie graag tegemoet.

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 uitdagende baan in een gespecialiseerd multidisciplinair team met een interessante
doelgroep.
• Een marktconform salaris.
• Aanvullende reiskostenvergoeding.
• Diverse scholingsmogelijkheden (zowel intern als extern).
Voor meer informatie over de functie, het centrum en de sollicitatieprocedure kun je contact
opnemen met Stefanie Janse, vestigingsmanager; sjanse@hpc.nl – 0113-728030. Interesse? Stuur
dan voor 9 december 2022 jouw sollicitatiebrief naar hr@hpc.nl

