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WELKOM BIJ HANDENCENTRUM DE DOMMEL
Letsel aan uw hand of pols kan grote gevolgen hebben voor uw dagelijkse
functioneren, uw werk, hobby’s of uw sport. Uw handen zijn een dierbaar
bezit. Alledaagse handelingen kunnen ineens een probleem vormen.
HET IS DAN OOK VAN GROOT BELANG DAT U IN GOEDE HANDEN BENT!
De handtherapeuten van Handencentrum De Dommel hebben zich
helemaal gericht op het behandelen van pols en handletsels. Zij werken
nauw samen met huisartsen, plastisch chirurgen, reumatologen,
orthopeden en andere specialisten in de regio.
U kunt met uw klacht terecht zonder verwijsbrief of na verwijzing van
uw huisarts of specialist. Op verzoek van de huisarts of een medisch
specialist kan behandeling binnen ons centrum binnen 24 uur worden
opgestart.
Handtherapeuten zijn specialisten in het onderzoeken en behandelen
van hand/pols/elleboog klachten. Dit vanwege de specifieke kennis van
de anatomie en functie van de hand, pols en onderarm en kennis van de
blessures en letsels die zich daar voor kunnen doen.
Onze handtherapeut zorgt ervoor dat u uw hand, pols of elleboog beter
kunt gebruiken. Tijdens de therapie krijgt u advies en doet u oefeningen.
Daarnaast kunnen wondbehandeling, het maken van een maatspalk,
oedeembestrijding en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de dagelijkse
activiteiten onderdeel uitmaken van de behandeling.

Daarnaast is de rol van onze ergotherapeut belangrijk om de hand op een
zo goed mogelijke manier te gebruiken, soms met gebruik van speciale
hulpmiddelen.
U kunt denken aan het behandelen van artrose, trigger finger, reuma,
Carpaal Tunnel Syndroom, ziekte van Quervain, skiduim, duim/vingers
uit de kom, botbreuken pols/vingers etc. Ook voor de revalidatie na een
operatie aan de hand (Dupuytren, CMC artroplastiek, ulna verkorting,
peesletsels, posbreuk etc) kunt u bij ons terecht. Daarnaast zien we
veel muzikanten en beeldschermwerkers met overbelastingklachten en
sporters met sportgerelateerde klachten aan de hand of pols.
Handencentrum De Dommel is modern en innovatief en heeft een grote
spalkenwerkplaats en een ruim assortiment in oefenmaterialen, spalken
en hulpmiddelen.
Door opleiding en bijscholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen binnen de handtherapie.

