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Inleiding 

 

U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, 

omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft ondergaan aan 

uw hand(en) en er behoefte is aan professionele hulp en begeleiding bij het 

herstel van uw arm/ handfunctie. In deze brochure vindt u informatie over wat in 

de revalidatiegeneeskunde onder een handletsel wordt verstaan en over de 

verschillende behandelmogelijkheden. Daarnaast geven we een indruk van het 

behandelprogramma in Revant Revalidatiecentrum Breda en welke hulpverleners 

(disciplines) erbij betrokken zijn. Ook kunt u lezen wat úw rol is in het 

programma. Daarnaast bestaat er ook een folder "poliklinische revalidatie voor 

volwassen" die u in het revalidatiecentrum kunt krijgen. 

 

Wat wordt verstaan onder handletsel? 

 

In de revalidatiegeneeskunde is er sprake van acuut handletsel, wanneer een 

pees, bot of gewricht of zenuw beschadigd is, of een combinatie hiervan. Meestal 

is er operatief ingegrepen. Daarnaast zijn er revalidanten waarbij een operatie aan 

de hand(en) is verricht vanwege reumatoïde artritis.  

  

Revalidatie na handletsel 

 

De hand is een uniek en ingewikkeld instrument: u gebruikt hem als werktuig en 

als zintuig. Daarom kan zelfs het kleinste letsel een verlies aan bruikbaarheid van 

de hand als gevolg hebben. Een beperkte handfunctie heeft grote gevolgen voor 

uw functioneren thuis, op school, bij het uitoefenen van uw hobby ’s of op het 

werk. Voor een goed herstel is het belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met 

de revalidatiebehandeling. Het doel van de behandeling is, dat u uw activiteiten 

van vóór het letsel of de operatie opnieuw kunt uitvoeren. Wanneer er door de 

aard van het ongeval of operatie blijvende beperkingen zijn, is het doel om zo 

optimaal mogelijk functioneren, eventueel met hulpmiddelen. 

 



De revalidatiebehandeling 

 

Revalidanten spelen zélf de hoofdrol tijdens de gehele behandeling, uiteraard 

onder begeleiding van de behandelaars. De behandeling wordt gestart vanuit uw 

wensen en mogelijkheden, om zodoende zelfstandig te leren functioneren in uw 

eigen situatie. Tijdens de behandeling wordt veel inzet van u verwacht; 

huiswerkoefeningen vormen een belangrijk deel van de handtherapie. U ontvangt 

de oefeningen, met schriftelijke uitleg, van één van de therapeuten.  

 

De handrevalidatie behandeling is poliklinisch en kan iedere dag van de week 

starten. Meestal wordt u in een groep behandeld. Dat houdt in, dat meerdere 

revalidanten tegelijkertijd door verschillende behandelaars worden behandeld. 

Door de open groep, ‘de handengroep ‘, kunt u direct instromen in de groep en 

zijn er geen wachtlijsten. Ondanks de groepsbehandeling wordt het programma 

naar uw letsel aangepast. Individuele behandeling is mogelijk, wanneer dat nodig 

en gewenst is. 

 

Tijdens de behandelingen kunnen o.a. de volgende zaken aan bod komen: 
• Aanmeten en gebruik van de spalk, die specifiek voor uw hand en uw letsel 

vervaardigd wordt 
• Huiswerkoefeningen gericht op her voorkomen van blijvende beperkingen 
• Praktisch gebruik van de hand bij dagelijkse en specifieke activiteiten 
• Conditie en wondgenezing van uw hand 
• Beperken van de mogelijke blijvende gevolgen en begeleiding bij het 

verwerken van blijvende gevolgen 
• Werkhervatting 

 

Het behandelteam 

 

Bij de behandeling van handletsel is een behandelteam betrokken. Het 

behandelteam bestaat uit revalidatieartsen (tevens coördinator van het team), 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en revalidatietechnici. Een 

maatschappelijk werker en psycholoog kunnen indien nodig ingeschakeld 

worden. De kracht van de revalidatie is gelegen in het multidisciplinaire karakter 

ervan. De verschillende disciplines behandelen u vanuit verschillende 

invalshoeken. De therapieën vullen elkaar aan en versterken elkaar. 

 



De behandeltermijn 

 

Heel vaak is de behandelduur 12 weken, maar dit is geheel afhankelijk van de 

aard en omvang van het letsel en/of de aard van de operatie. Ook de 

behandelfrequentie varieert. Bij de start van de behandeling komt u meerdere 

keren per week naar het revalidatiecentrum, naarmate u de instructies en 

oefeningen voor thuis goed beheerst en spalkcontrole en wondbehandeling 

minder intensief nodig is, neemt de frequentie af. De revalidatiearts zal u hierover 

informeren, zodra het behandelplan is opgesteld. Uiteraard wordt het gehele 

behandelproces, inclusief doelen en vooruitgang, geregeld met u doorgesproken.  

 

Beëindigen van de behandeling 

 

Wanneer de einddoelen bereikt zijn, er geen veranderingen meer optreden is de 

ontslagperiode aangebroken. Deze bestaat uit een of meerdere poliklinische 

controles bij de revalidatiearts of een individueel vervolgtraject buiten de 

handengroep.  

 

Wilt u meer weten? 

De beperkte informatie in deze brochure zal niet al uw vragen over de 

behandeling bij een handletsel beantwoord hebben. Uiteraard kunt u met uw 

vragen altijd terecht bij de revalidatiearts of ieder ander lid van het behandelteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polikliniek               december 2011 

Revalidatie bij handletsel  versie 1.0 

 

 



 


