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HANDTHERAPIE  
Gespecialiseerde fysiotherapie 

 
Wanneer u aan uw hand, pols of (onder)arm 

bent geopereerd, wordt u voor 

nabehandeling vaak door uw huisarts of 

specialist verwezen naar de handtherapeut. 

Maar ook bij aanhoudende klachten of 

aandoeningen zonder operatie kan 

handtherapie goed helpen uw pijn en/of 

ongemak te verminderen. 

 

Klachten 

- Na vinger- hand-, of polskneuzing of -breuk 

- Na amputatie of re-implantatie 

- Gewrichtsslijtage en gewrichtsontstekingen: duimbasisslijtage, 

artrose, reumatoïde artritis 

- Instabiliteit: duiminstabiliteit, midcarpale instabiliteit pols  

- Pees(schede)ontstekingen: tenniselleboog, triggerfinger, 

triggerduim, De Quervain 

- Ziekte van Dupuytren 

- Neurologische aandoeningen: carpaal tunnelsyndroom, 

Pronator Teres syndroom, zenuwbeschadiging na ongeval 

- Posttraumatische dystrofie: CRPS (Chronisch Regionaal 

Pijnsyndroom)  

- Aanhoudende klachten van hand, pols, (onder)arm 

- Overbelasting klachten van arm, nek en/of schouder (KANS/RSI) 

of frozen shoulder 

 

Intake 

Om u goed te kunnen behandelen, wordt eerst een zorgvuldige 

intake en onderzoek afgenomen zodat de juiste diagnose kan 

worden gesteld. Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt, dit 

behandelplan is van invloed op de mate van uw herstel. Aan de 

hand hiervan wordt uw therapie gestart. 

 

Therapie 

De handtherapeut maakt binnen het behandelplan gebruik van 

diverse behandelmogelijkheden, afhankelijk van uw klachten en 

mogelijkheden. Onderdelen van de behandeling kunnen zijn: 

- Spalk- of brace aanleggen: ter pijnvermindering, mobilisatie of 

stabilisatie van gewrichten 

- Gips aanleggen  

- Wondverzorging 

- Bestrijden van zwelling 

- Littekenmassage en -behandeling 

- Oefentherapie voor stabiliteit, coördinatie, mobiliteit en 

krachtsverbetering  

- Breed kijken: van vingers-duim-pols en hand tot aan (onder)arm-

nek en schouders 

 

Advies voor uw dagelijks leven  

Daarnaast krijgt u tijdens de behandelingen ook uitgebreid uitleg 

over uw klachten en oefeningen die u in de thuissituatie kunt 

toepassen. Daarnaast adviseert de handtherapeut u over 

- Hulpmiddelen 

- Houding en beweging (ergonomie) om klachten te voorkomen 

- Analyse en advies bij werk, hobby’s en dagelijkse activiteiten 

 

 

Handtherapie 

Een handtherapeut is 

gespecialiseerd in de 

revalideren van patiënten 

met hand, pols en/of 

(onder)armklachten. De 

handtherapeut begeleidt 

het revalidatietraject na een 

operatie aan uw arm/hand 

of behandeld conservatief 

(zonder operatie). Door een 

gerichte aanpak en 

specifieke kennis krijgt u de 

best mogelijke behandeling 

en begeleiding. U kunt 

daardoor sneller weer 

functioneren. 

 

Deskundig 

Een handtherapeut heeft, na 

het behalen van de 4-jarige 

HBO Bachelor  Fysiotherapie, 

de 1-jarige post-HBO 

specialisatie Allround 

Handtherapie afgerond en is 

BIG-geregistreerd.  

 

Tarief 

Een consult handtherapie 

valt onder fysiotherapie. 

Indien u aanvullend bent 

verzekerd voor fysiotherapie, 

wordt de handtherapie 

vergoed door uw 

zorgverzekeraar. Indien u niet 

of onvolledig bent verzekerd 

dient u de nota zelf te 

voldoen. Kijk op onze site 

voor de tarieven.  

 

 

 

 

https://www.antoniusziekenhuis.nl/artrose-gewrichtsslijtage
https://www.antoniusziekenhuis.nl/reumatoide-artritis
https://www.antoniusziekenhuis.nl/tennis-of-golferselleboog
https://www.antoniusziekenhuis.nl/ziekte-van-dupuytren
https://www.antoniusziekenhuis.nl/carpale-tunnelsyndroom-cts
https://www.antoniusziekenhuis.nl/sites/default/files/posttraumatische-dystrofie_0.pdf

