Wie betaalt uw behandeling?

Meer informatie
Onze handfysiotherapeut is geregistreerd
in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F.
en heeft nascholing gevolgd op het gebied van fysiotherapie bij hand– en polsklachten.
Naast handfysiotherapie bieden wij u in
ons gezondheidscentrum alle vormen van
fysiotherapie en kunt u terecht voor
diëtetiek, ergotherapie, psychologie, bewegingsanalyse, (sport) advisering en
coaching

Uw lichaam verdient de
beste behandeling
Onze fysiotherapeut wil een positieve
bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond
bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures.
Op die manier helpt de fysiotherapeut u
om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden

Vraag naar onze
mogelijkheden

Gezondheidscentrum
Praktijk voor Fysiotherapie

St. Bavostraat 27 A
4891 CG Rijsbergen
Tel: 076 596 3914
www.gezondheidscentrumsligchers.nl
info@fysiotherapiesligchers.nl

Hand– en
polsklachten

Hand– of polsklachten?
We gebruiken onze handen tijdens dagelijkse bezigheden vrijwel continu. Het is
daarom niet vreemd dat bij dit veelvuldige
gebruik soms klachten of problemen op
kunnen treden aan de pols, hand en/of vingers. Denk bijvoorbeeld aan acute klachten
zoals bij het verstuiken van uw vinger, of
aan klachten horend bij een carpaal tunnelsyndroom. Voor deze en veel andere handgerelateerde klachten kunt u terecht bij de
fysiotherapeut.

Veel voorkomendehandproblemen
Hand- en polsklachten waarvoor u in deze
praktijk terecht kunt, zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Handen worden vrijwel
continu gebruikt

Verstuiking van de vinger of pols
Aanhoudende hand- of polsklachten
Artrose (slijtage)
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)
Verminderde kracht of functie van de
hand
Trigger Finger
Ziekte van Dupuytren
Morbus de Quervain
Skiduim
Revalidatie na een operatie in handen/of polsgebied

Handproblemen waarmee u terecht kunt

Vragen

Heeft u een vraag, of twijfelt u of de klacht
die u heeft geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling? Maak dan een afspraak voor een eerste intake, dan kijken
we samen met u wat de beste opties zijn
voor een eventueel vervolg.

Samen kijken wat de beste opties zijn

