Binnen ons netwerk zijn de volgende
praktijken aangesloten;
De hand is een heel functioneel lichaamsdeel
en dus een complex instrument waarbij als er
klachten zijn er grote beperkingen ontstaan in
het dagelijkse leven.
Ons doel van handtherapie is het verbeteren
van kracht en balans in de hand, zorgen voor
minimale tot pijnloze situatie en optimaal
gebruik van uw hand, pols, onderarm en/of
elleboog.
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Wat is handtherapie?

Wat is handtherapie?
Handtherapie is een fysio-, ergotherapeutische
behandeling van klachten aan de hand, pols,
onderarm en/of elleboog. De handtherapeut is
een gespecialiseerde fysio-, ergotherapeut die
middels bijscholingen extra kennis heeft opgedaan van de anatomie van de hand en hierdoor
gespecialiseerd is in de behandeling van de hand
pols.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Wat wordt er vergoed door de verzekering?

De behandelingen en adviezen zijn altijd
gericht op uw speciﬁeke klacht.

Handtherapie uitgevoerd door een fysiotherapeut valt onder de vergoeding van
fysiotherapie en wordt uit het aanvullende
verzekering vergoed. Handtherapie door een
ergotherapeut uitgevoerd valt onder de
vergoeding voor ergotherapie en wordt uit
de basis verzekering vergoed.

Wanneer naar de handtherapeut?

Verschillende behandelingsmethoden zijn:
Voorlichting
Oefentherapie,
Mobilisatietechnieken,
Massage
Indien nodig spalktherapie.

Indien u klachten heeft aan de hand, pols,
onderarm of elleboog bent u bij de handtherapeut aan het juiste adres. U kunt zowel met
als zonder verwijzing een afspraak ons maken.

Er kan een confectiespalk worden geadviseerd of
er wordt een spalk speciaal op uw hand vinger
of pols gemaakt.
De behandeling kan variëren van eenmalig tot
langere periode.

Denk hierbij beide om uw eigen risico. De
hoogte van uw vergoeding is afhankelijk
van het door u afgesloten verzekeringspakket.
Dit kunt u navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

De handtherapeut is aangesloten bij het
Nederlands gezelschap voor Handtherapie
(NGHT)

www.handtherapiewestfriesland.nl

