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Inleiding
De eerste werkervaring voor de meeste mensen zijn de bijbaantjes tijdens hun jeugd. Dit geldt ook
voor jongeren met een aandoening van de arm(en). Wat kan er wel en wat kan er niet? Het kan
confronterend zijn aangezien de maatschappij vaak niet weet wat er zoal mogelijk is als je armen
anders zijn aangelegd of wanneer je een verworven letsel van de armen hebt. In het stuk over bijbaantjes wordt kort aangestipt welke baantjes een aantal jongeren zoal hebben.
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Niets uit deze uitgave mag worden

De keuze om een bepaalde opleiding te doen wordt vaak al in de vroege adolescente fase
gemaakt. Laat je je leiden door je hart of je hoofd? Waar moet je zoal rekening mee houden? Je
hebt te maken met je eigen lijf maar ook met allerlei omgevingsfactoren. Mariska beschrijft haar
proces tijdens haar opleiding. Welke maatschappelijke regelgevingen zijn er zoal voor mensen
met een beperking, waar kun je heen als je extra ondersteuning nodig hebt bij studie en/of werk?
Dit wordt door Wil van ’t Erve beschreven. Dat er bedrijven zijn die volledige steun bieden blijkt uit
het ervaringsverhaal van Ronald.
Dan komt er een moment dat je een zinvolle tijdsbesteding hebt gevonden of werk dat bij je past.
Voor iedereen is het van belang om belasting en belastbaarheid goed te doseren; bewust om te
gaan met je lijf. Dat eenzijdig werk, ook bij mensen met beperkingen van de armen, tot klachten
kan leiden is bekend. Wat valt er aan te doen, wat kunnen de teams in De Hoogstraat en wat kan
de Orthopedietechniek De Hoogstraat voor jou/u betekenen? José Lieshout beschrijft het vanuit
een fysiotherapeutisch perspectief. Het ervaringsverhaal van Wilma Papen geeft aan dat ook
technische ondersteuning in de vorm van prothesen of aanpassingen, de ‘wokkels’, waardevol kan
zijn! Wellicht geeft deze nieuwsbrief u nieuwe inzichten.
Wij wensen u veel leesplezier!
De redactie

vermenigvuldigd of openbaar gemaakt,
opgeslagen in een dataverwerkend
systeem of uitgezonden in enige vorm
door middel van druk, fotokopie,
microfilm, diskette, cd-rom of op welke
wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.

Handig
In sommige functies en bij
sollicitaties wordt een stropdas
gevraagd. Er bestaan you tube
filmpjes om eenhandig een das
te strikken.
www.youtube.com/watch?
v=gmriz-CvbnE&feature=related

Ervaringsverhaal van Ronald
In 2009 heb ik een bedrijfsongeval gehad waardoor ik de
helft van mijn linker onderarm
heb verloren. Ik werk bij een
bedrijf voor metaalbewerkingsmachines (www.gibas.nl)
en werkte ten tijde van het
ongeval als servicemonteur
in de buitendienst. Voor mijn
werk was ik veel met de auto
op pad naar metaalbewerkingsbedrijven waar ik nieuwe
computergestuurde draai- en
freesmachines in bedrijf stelde,
onderhield en bij storingen
repareerde.
Lees verder op pagina 2

Aan het begin van de revalidatie had ik eigenlijk geen verwachtingen ten aanzien van werk en nu eigenlijk nog niet. Ik heb een
werkgever die mij van het begin af aan vertelde dat ik bij de
firma mocht blijven werken en dat we wel een passende functie
zouden vinden.
Ik ben na het ongeval snel (na circa 4 weken) weer aan het werk
gegaan. Dit komt omdat mijn werkgever mij aanbood mij thuis
op te halen en weer terug te brengen als ik dit wilde. Ook
mocht ik zelf bepalen wat ik wilde doen binnen het bedrijf. Ik
begon met een halve dag in de week, nu 1½ jaar later, werk ik
3 à 4 dagen in de week. Het weer naar het werk gaan vond ik
een positieve afleiding en voor mijn vrouw en twee jongens van
14 en 9 jaar vond ik het belangrijk om de draad van het dagelijkse leven weer zo snel mogelijk op te pakken.
Mijn oude werkzaamheden als servicemonteur kan ik niet meer
volledig zelfstandig uitvoeren. Als monteur heb je bij de zware
werkzaamheden toch twee handen nodig. Ik heb nu een andere
functie binnen het bedrijf. Ik controleer nieuwe machines en pas
ze aan volgens orderbevestiging. Daarnaast sta ik andere monteurs bij met kennis en help ik waar mogelijk zelf mee met sleutelen.
In het begin van de revalidatie wilde ik een prothese die er zo
echt mogelijk uit zag. Ik heb gekozen voor een myo-elektrische

handprothese met een siliconen handschoen. Ik moest toen
absoluut niets weten van een elektrische haak. Nu ben ik bijna
1,5 jaar verder en voor mijn werk is zo’n haak wel handig omdat
ik daarmee onderdelen beter en nauwkeuriger kan vasthouden.
Ik heb de haak eerst een week op proef gehad en heb toen
besloten er toch voor te gaan. Toen ik de haak kreeg, ben ik
hem direct op mijn werk gaan dragen. Ik vond dit best moeilijk
omdat het uiterlijk er niet echt aantrekkelijk uitziet. Mijn collega`s zeiden tegen mij dat als ik met een haak beter kan werken ik deze gewoon moet gaan gebruiken. Maar ze ontkenden
zeker niet dat de haak ten opzichte van de handprothese meer
confronterend is.
Over het algemeen gaat het goed met me, maar er zijn
momenten dat ik het wel moeilijk heb met wat er is gebeurd.
Dan denk ik niet aan het ongeval zelf, maar wat ik er aan over
heb gehouden. Mijn motto is: “het verleden is versteend en de
toekomst ligt nog voor je open.” Ik heb veel geluk gehad met
de positieve omgeving om mij heen, zowel op het werk als in
de vriendenkring en bij De Hoogstraat.
Ik zal het natuurlijk op een andere manier moeten doen als
voorheen, maar ik laat me niet op de zijlijn zetten. Ik blijf er zelf
in geloven dat ik nog altijd iets kan betekenen voor een bedrijf,
mede dankzij mijn positieve omgeving.

School en arbeid met een beperking!
moeite mee. In de 3de kreeg ik voor de
eerste keer zorg en welzijn. Daar moet je
veel kleine handelingen doen. Dat ging
allemaal heel goed.

Ik ben Mariska Gruters. Mijn leeftijd is
17 jaar en ik zit nu in mijn laatste jaar van
het vmbo kader. Ik ben geboren met een
beperking aan mijn handen en voeten.
Aan allebei mijn handen heb ik 1 vinger
en aan mijn voeten heb ik aan allebei
2 tenen. Al vanaf dat ik klein ben heb ik
aangepaste schoenen. Die zitten goed en
ik kan gewoon lange stukken lopen. Toen
ik nog op de bassischool zat, gebruikte ik
een laptop, omdat ik vaak last kreeg in
mijn handen als ik te veel en te lange
stukken moest schrijven.

Stage
Ik heb ook stages gedaan. Eén stage was
in het ziekenhuis op de gipskamer. Toen ik
daar stage liep ging alles gewoon goed.
Een andere stage was in een verpleegtehuis bij dementerende mensen. Dat ging
heel goed, ik mocht veel helpen. Met mijn
stages heb ik geen last van mijn beperking
gehad.

Middelbare school
Sinds ik naar de 1ste van de middelbare
school ging, gebruikte ik geen laptop meer
en had ik er ook niet echt meer last van. Op de middelbare
school heb ik geen problemen gehad met mijn beperking. Ik
kon gewoon alles. Alleen met gym wilde mijn gymleraar niet
dat ik met ringzwaaien mee deed. Dat was voor mijn eigen
bestwil. Verder deed ik met gym alles mee en had nergens

Opleiding
Nu wil ik een verpleegkundige opleiding
gaan doen. In De Hoogstraat gingen we kijken of ik alle handelingen kon. Ik kon alle handelingen, alleen prikken kon ik
niet. Daar wordt nu naar gekeken of we gaan regelen dat ik
niet hoef te prikken en wel de opleiding gewoon kan doen.
Mariska

Werk en School
Wet- en regelgeving - uitkeringen
Studeren en gaan werken is voor het merendeel van de bevolking in Nederland in de groei naar volwassenheid een vanzelfsprekende zaak. Zeker met de toenemende vergrijzing zijn er in
de nabije toekomst veel jonge mensen nodig om de arbeidsmarkt op peil te kunnen houden.
Toch laat de praktijk van alle dag zien, dat voor mensen met
een vorm van beperking, aangeboren of later verworven, deze
logische route van studie naar werk niet zo vanzelfsprekend
verloopt. Het is daarom goed dat de overheid jongeren met
een beperking waar mogelijk ondersteung. Denk daarbij aan
ondersteuning bij het volgen van studies door het vergoeden
van studie gerelateerde voorzieningen als aanvragen van een
extra studiefinancieringsjaar bij de IB groep, het eventueel
verstrekken van hulpmiddelen als computerapparatuur, een
aangepaste stoel bij het volgen van colleges, of mobiliteitsondersteuning.
Vanaf het 18e levensjaar bestaat er voor jongeren met een
beperking eventueel recht op uitkering van de Wet Wajong. Nu
kan deze uitkering nog via de UWV (Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen) worden aangevraagd. Door bezuinigingsplannen van de overheid is de verwachting dat de Wet
Wajong op termijn door gemeentes in combinatie met andere

uitkeringen (Wet Sociale Werkvoorziening - WSW en Wet Werk
en Bijstand - WWB) zal worden uitgevoerd.
Heb je al een werkgever en een vast contract en raak je dan
gehandicapt, dan heeft je eigen werkgever twee jaar lang een
inspanningsverplichting om jou weer aan het werk te krijgen.
Eventueel kan een re-integratiebureau worden ingehuurd door
je werkgever. Bij een tijdelijk contract val je als het contract
afloopt terug naar de UWV. Na twee jaar ziekte word je door
de UWV gekeurd en zal bepaald worden of je nog iets van
ander werk kan doen. Eventueel heb je recht op een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een beperking kan er toe leiden dat je leven een hele andere wending
krijgt. Het verlies aan functies kan verdriet en rouw veroorzaken. Toch blijft het de uitdaging om te blijven focussen op
wat je nog wel aan functies en talenten tot je beschikking hebt.
Wees je ervan bewust dat je dit niet alleen hoeft te doen. Laat
je informeren en blijf vragen stellen, bijvoorbeeld bij professionele behandelaars of kijk op de bijgaande websites voor
informatie.
www.uwv.nl
www.regelhulp.nl
www.handicap-studie.nl
www.jopla.nl
www.ib-groep.nl

Ervaringsverhaal
De voorloper van de Cito-toets vertelde
mij en mijn ouders dat ik meer een doedan en denkkind was, maar dat gezien
mijn handicap - ik mis mijn rechteronderarm vanaf 10 cm vanaf de elleboog het misschien niet zo’n goed idee was
om naar de huishoudschool te gaan.
(We hebben het over de jaren 60).
Zo kwam ik op een kostschool terecht want daar was betere studiebegeleiding en ben daar voor mijn Mavo-diploma
geslaagd. Na Havo en pedagogische
academie met succes te hebben afgerond, wilde ik maar één ding en dat was
een opleiding tot sportlerares volgen,
maar ik werd afgewezen vanwege mijn
handicap. Dat was een enorme teleurstelling en de 1ste keer in mijn leven
dat ik werd afgewezen om mijn kortere
arm. Ik kon toch alles! Ik deed toch alles!
Hoe konden ze me niet toelaten?
Op mijn 24ste ben ik Nederlands en Engels gaan studeren en
heb daarna 23 jaar les gegeven in het voortgezet onderwijs.
Ik ben altijd heel open geweest naar iedereen over mijn handicap en leerlingen en collega’s waren altijd geïnteresseerd in
mijn verhaal. Ook over de prothese die ik had aangemeten
gekregen toen ik 12 was en zijn hulpstukken. Die prothese
heb ik erg weinig gedragen want ik voelde me echt gehandicapt als ik hem droeg, want zonder prothese was er niets dat
ik niet kon en met was ik zeer beperkt.
Het onderwijs beviel me goed en ik functioneerde daar naar
tevredenheid van alle partijen. Zo rond mijn 40ste kreeg ik
steeds meer klachten in de schouder van de goede arm, nek
en rug. Deze klachten waren er al vanaf mijn puberteit, maar
met zeer regelmatige bezoeken aan orthopeed, fysio en chiro-

practor kon ik er wel mee leven, vond ik.
Ik heb vanaf mijn vroegste jeugd veel
gesport - gehandbald(!) en gevoetbald.
Na 2 schouderoperaties en 7 jaar parttime
werken, werd ik op 51 jarige leeftijd volledig arbeidsongeschikt verklaard. Te lang
had ik teveel gevraagd van mijn lichaam.
Ik leefde alsof ik twee handen had en
wilde dan ook nog overal de snelste - de
beste in zijn. Die combinatie maakte dat
ik mijn lichaam steeds maar weer over zijn
grenzen joeg met alle gevolgen van dien.
Eenmaal in de WAO kwam de rust en het
inzicht dat ik moest veranderen van leefstijl wilde ik op mijn 65ste voor mezelf
kunnen zorgen zonder afhankelijk te zijn
van anderen.
Toen ik 3 jaar geleden een nieuwe knie
kreeg, de revalidatie niet wilde vlotten
en ik op De Hoogstraat kwam, ging er een wereld voor mij
open. Met zorg en aandacht werd er door verschillende disciplines naar het functioneren van mijn hele lichaam gekeken
en dit liet mij inzien hoe scheef ik mijn lichaam belastte door
telkens te moeten neigen vanwege mijn korte arm. Ik kreeg
adviezen en oefeningen om mijn houding tijdens allerlei
werkzaamheden te verbeteren. En ik kreeg een nieuw hulpmiddel erbij - wokkels. Een ‘wokkel’ is een draadconstructie,
die heel gemakkelijk aan en af te doen is met daaraan een
hulpmiddel (prikvork, typestokje, panfixeerder, uiensnijder,
mes, pannenkoekmes, plectrum etc.). De wokkel zorgt er
voor dat ik mijn rug en schouder niet meer in ongelijke stand
hoef te belasten. Er ging een nieuwe wereld voor me open ik heb er inmiddels 12 en ik raad iedereen met een korte(re)
arm aan om ze ook te gaan gebruiken. Je gaat handelingen
uitvoeren zoals mensen met twee handen het ook doen en
dat voelt zeer bijzonder en het is ook nog eens goed voor de
houding en dus heb je minder klachten.
Inmiddels heb ik ook een prothese met open fitting aangemeten gekregen om bepaalde handelingen nog beter te kunnen bijvoorbeeld stofzuigen en snijden op het aanrecht. Die
open fitting is esthetisch gezien niet het mooiste maar wel
praktisch gezien het handigst. Ik doe hem aan en af zoals je
een mes of een vork pakt en hij geeft me anders dan de prothese die ik had toen ik 12 was niet het gevoel gehandicapt
te zijn, maar juist het omgekeerde - het maakt me volledig.
Ik raad iedereen met een korte(re) arm aan op onderzoek
uit te gaan en te kijken wat je aan bovengenoemde hulpmiddelen kunt hebben.
Wacht niet tot het lichaam het opgeeft, maar begin er vandaag aan. Het helpt en het verrijkt je leven.
Wilma Papen

Wilma Papen

Je bent jong en je wilt wat: een bijbaantje!
Voor vrijwel iedere jongere komt er een moment dat je
naast het zakgeld van thuis extra geld wilt en dan ga je op
zoek naar een bijbaantje. Bijbaantjes bestaan vaak uit heel
praktisch werk en je vraagt je wellicht af hoe je dat kan
doen met een beperking van één of beide armen. Waar kun
je tegenaan lopen en wat zou je daar aan kunnen doen?

Proefdag
Je kunt bijvoorbeeld stuiten op onbegrip van bazen en/of
collega’s. Maar laat je niet te snel ‘afschepen’. Je zou bij
het solliciteren kunnen vragen of je een proefdag kunt
meelopen. Zeker als je zelf overtuigd bent dat je het
gewoon kunt.

Hulpmiddel voor het tillen van dozen met een prothese

Zoeken naar oplossingen
Een werkgever kan het gevoel hebben dat je het werk door
je beperking niet uit kan voeren. Denk bijvoorbeeld aan een
tuinder en werken in de kas. Het vasthouden van een
bloem, groente of fruit met 1 hand en het afsnijden met de
andere hand kan moeilijk zijn, maar wij kunnen ons niet
voorstellen dat we daar geen hulpmiddel voor kunnen
maken. Er is veel mogelijk! Bij een krantenwijk kan het lastig
zijn om de fiets stabiel te houden door het gewicht van de
kranten, zowel tijdens het fietsen als wanneer je de kranten
in de bus doet. Een goede oplossing is dan een fietskar. En
wat dacht je van een dubbele standaard, om je fiets makkelijker neer te kunnen zetten?
Veeghulpmiddel

Bij het vakkenvullen kan het tillen van zware kratten een
probleem zijn. Een advies over de manier van tillen kan
dan helpen, net als het gebruik van een tilhulpmiddel. Je
zou ook kunnen vragen of collega’s het zware tilwerk voor
je willen doen.

Elkaar helpen
Er zijn natuurlijk veel verschillende baantjes mogelijk. Het
lijkt ons leuk als je ons mailt wat voor baantje je hebt en
waar je tegenaan bent gelopen. Wij horen ook graag welke
oplossingen je hebt bedacht! Je kunt mailen naar
hwk@dehoogstraat.nl. Met jouw tips kunnen we andere
jongeren ook weer aan ideeën helpen!

Hulpmiddel voor een postbode voor het dragen van de post

Bij het kiezen van je bijbaantje kan je hier op letten:
• Kies vooral iets wat je leuk vindt (dat is een dooddoener!).
• Durf overtuigt te zijn van je eigen kunnen
• Durf iets nieuws aan te gaan en gebruik je creativiteit als
er problemen zijn bij de uitvoering.
• Bedenk of je misschien hulp nodig hebt in de vorm van
advies of een aanpassing.
• Ga bij moeilijkheden het gesprek aan met de ‘baas’ en
probeer samen oplossingen te vinden.

Overbelastingklachten
In zowel in het kinderteam (HWK) als in het
volwassenteam (HWV) werkt een fysiotherapeut. Aan het woord is José Lieshout, de
fysiotherapeut van het volwassenenteam.

herstellen van de bewegelijkheid van de rug,
nek en/of schouders. Eventueel worden specifieke spieren getraind als deze lang niet zijn
gebruikt. De beweging wordt weer goed aangeleerd, ook
tijdens dagelijkse activiteiten. Daarnaast wordt
aangeleerd om het lichaam bij activiteiten zo te
gebruiken dat de rug en de arm(en) worden
beschermd. Specifieke oefeningen thuis kunnen
nodig zijn om het resultaat te behouden.
Tegelijkertijd kunnen hulpmiddelen een belastende scheve lichaamshouding bij het uitvoeren
van tweehandige activiteiten, bijvoorbeeld bij
het koken of computeren, voorkomen.

Wat is jouw functie in de HWV? Als teamlid
van de HWV ondersteun ik revalidanten op het
gebied van activiteiten in het dagelijkse leven,
zoals zelfverzorging, vervoer, sporten, werk.
Daarbij is het mijn taak om ook de lichamelijke
aspecten te ondersteunen.
Overbelastingsklachten (op het gebied van
werk) proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door adviezen te geven over
lichaamsposities tijdens het werken, door
Fysiotherapeut José Lieshout
samen aanpassingen te bedenken, door een
aan het woord over overMoet iemand bij de keuze van opleiding/prothese te gaan gebruiken of advies te geven
belastingklachten bij adoleswerk rekening houden met het risico op
over gevarieerd bewegen en sporten.Als
centen en volwassenen
overbelastingsklachten? Het ene lichaam is
er overbelastingverschijnselen zijn dan
het andere niet. Kortom je lichaamsbouw kan al
kan dat een reden zijn om te behandelen.
bepalend zijn in hoeverre u gevoelig bent voor
Bij kinderen komen overbelastingsverschijnselen minder vaak
het ontwikkelen van overbelastingsklachten. Een fysiotherapeut
voor omdat zij gevarieerder bewegen en flexibeler zijn. Naar
kan de bewegelijkheid en stabiliteit van de rug bekijken om dit
mate je ouder wordt, wordt de flexibiliteit van het lichaam minte inventariseren. Daarnaast is het ene werk ook meer belastend
der en zitten mensen vaker lang achter elkaar in één houding.
voor je lichaam dan het andere. Werkzaamheden die veel onnaDenk bijvoorbeeld aan studeren en werk achter de computer.
tuurlijke bewegingen van het lichaam vragen, bijvoorbeeld
waarbij je langdurig of vaak een scheve houding aanneemt of
die eigenlijk te zwaar zijn om eenhandig te doen, kun je beter
Wat zijn de meest voorkomende overbelastingsklachten die
vermijden
tenzij je er adequate hulpmiddelen bij kunt gebruikt.
jij tegenkomt bij mensen met een aangeboren reductiedefect van de armen of een verworven letsel zoals een amputatie of een plexus brachialis letsel? Als klacht hoor ik vaak
Kun je algemene adviezen geven om overbelastingsklachten
pijn in de arm of schouder. Het is goed om te weten dat ook de
te voorkomen? Wat moet iemand doen als hij pijnklachten
rug vaak betrokken is bij dit probleem. Door het eenhandig
ervaart? Negeer de klachten niet, ook niet als ze mild of af en
functioneren kunt u zichzelf een foutief bewegingspatroon aantoe aanwezig zijn. Ga naar een fysiotherapeut die ervaring heeft
leren. Bij eenzijdige handelingen kan dat belastend zijn en daarmet uw aandoening, dus neem bijvoorbeeld contact op met uw
door problemen geven in de rug en de schouder.
revalidatiearts. Het is belangrijk dat u geen algemene adviezen
krijgt, maar een behandeling die aansluit bij uw beperkingen.
Hoe vroeger u een goede manier van bewegen aanleert, hoe
Wat doe je bij de behandeling van overbelastingsklachten?
makkelijker u het zich eigen maakt!
Bij de behandeling van overbelastingsklachten begin ik met het

Nieuwe website Handvereniging
De Handvereniging is een vereniging voor ouders/verzorgers van kinderen
met een aangeboren en/of verworven handafwijking. De website van de
handvereniging (www.handvereniging.nl) is in een nieuw jasje gestoken.
Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. Op de site staan onder
andere filmpjes die laten zien hoe je activiteiten, zoals veters strikken, met
één hand kan uitvoeren.

Participation and quality of life in children and adolescents with congenital
limb deficiencies: A narrative review.
(Prosthetics and Orthotics International; dec 2010; 34(4): 351-361)
Dit artikel beschrijft de participatie en kwaliteit van leven bij kinderen en
jongeren met een aangeboren reductie defect van de ledematen.

Protocol aanvraag armprothese
Er is een projectgroep bezig is om de werkwijze rond het
verstrekken van een prothese vast te leggen in een protocol.
Een vertegenwoordiging van WAPA (werkgroep amputatie en
prothesiologie arm), patiëntenverenigingen, orthopedisch
instrumentmakers en zorgverzekeraars nemen hieraan deel.
Het doel van het protocol is om de keuze voor een prothese
voor een patiënt met een armamputatie of een aangeboren
afwijking van de armen te onderbouwen, te structureren en
een uniform voorschrijfbeleid in Nederland te creëren. Het
protocol is op dit moment nog in ontwikkeling. We laten u
weten zodra er met dit protocol gewerkt gaat worden en wat
de gevolgen voor u kunnen zijn.

Ook deelnemen aan een HWK of HWV?
Data HWK

Data HWV

19 september, 31 oktober en 12 december

27 juni, 29 augustus, 10 oktober en 21 november

Medewerkers HWK

Medewerkers HWV

• Iris van Wijk, revalidatiearts

• Michael Brouwers, revalidatiearts

• Marie-Louise Vestjens, ergotherapeut

• Ingrid Roeling, ergotherapeut

• Geke Verbeek, ergotherapeut

• Marieke Harmer-Bosgoed, ergotherapeut

• Wilma van de Kerk, fysiotherapeut

• José Lieshout, fysiotherapeut

• Berna Zondag, maatschappelijk werker

• Wil van ‘t Erve, maatschappelijk werker

• Ellen Tieben, adaptatietechnicus (ART)

• Ellen Tieben, adaptatietechnicus (ART)

• Roy van Klooster, adaptatietechnicus

• Roy van Klooster, adaptatietechnicus

• Femke de Backer-Bes, orthopedisch instrumentmaker (OTH)

• Femke de Backer-Bes, orthopedisch instrumentmaker (OTH)

• Nico Kamp, orthopedisch instrumentmaker (OTH)

• Nico Kamp, orthopedisch instrumentmaker (OTH)

• Marjan Zuur, klinisch psycholoog/orthopedagoog

• Dick Plettenburg, TU Delft, wetenschapper

• Dick Plettenburg, TU Delft, wetenschapper

• Nicole Huijts, psycholoog

• Eva van der Zee, medewerker secretariaat

• Marcia Braakman, secretaresse

Contact

Deelnemen aan een HWK?

Contact

Deelnemen aan een HWV?

hwk@dehoogstraat.nl

U kunt bellen of mailen wanneer

hwv@dehoogstraat.nl

U kunt bellen of mailen wanneer

Tel: 030 256 1329

u uitgenodigd wil worden bij de

Tel: 030 256 1294

u uitgenodigd wil worden bij de

rondgang bij de verschillende

rondgang bij de verschillende

Folder aanlegstoornissen
arm of been

disciplines op een van deze dagen.

Folders

Los daarvan kunt u bij vragen altijd

Onderstaande folders zijn te vinden

Los daarvan kunt u bij vragen

Deze folder is voor iedereen die

contact opnemen. Zie contactgege-

op www.dehoogstraat.nl

altijd contact opnemen.

meer wil weten over aanlegstoor-

vens HWK

• Hand- en armwerkgroep

Zie contactgegevens HWV

nissen of amputaties van de arm

disciplines op een van deze dagen.

volwassenen (HWV)

of het been en de behandelmoge-

Langzamerhand willen wij mail-

lijkheden bij de divisie kinder- en

gegevens van kinderen die komen

jeugdrevalidatie van revalidatie-

bij de Hand- en Arm Werkgroep

• Onderhoud van liner, prothese
en handschoen
• Prothesevoorlichting

centrum De Hoogstraat. Deze

verzamelen om eventuele nieuwtjes

folder kun je vinden op

te kunnen mailen. Stelt u dat op

Onderstaande folders zijn te vinden

www.dehoogstraat.nl onder de

prijs dan kunt u uw mailadres

op www.otdehoogstraat.nl

folders voor kinderen en jongeren.

mailen naar: hwk@dehoogstraat.nl

• Huidklachten

armamputatie of reductiedefect

Op de website vind je ook eerdere

• Levensechte prothesen

nieuwsbrieven en informatie over

Op onze website kunt u ook eerdere

georganiseerde activiteiten.

nieuwsbrieven en folders downloaden.

Interessante websites: www.lvvg.nl 쏆 www.kortermaarkrachtig.nl 쏆 www.handvereniging.nl 쏆 www.ispo.nl

Heeft u vragen na het lezen van deze nieuwsbrief?
Contact HWK

Contact HWV

Telefoon secretariaat HWK 030 256 1329 쏆 Email: hwk@dehoogstraat.nl

Telefoon secretariaat HWV 030 256 1294 쏆 Email: hwv@dehoogstraat.nl

Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Rembrandtkade 10
3583 TM Utrecht
Telefoon: 030 256 1211
Website: www.dehoogstraat.nl

Orthopedietechniek De Hoogstraat
Rembrandtkade 10
3583 TM Utrecht
Telefoon: 030 258 1811
Website: www.orthopedietechniek.info

Wilt u in het geval van wijzigingen, zoals een verhuizing, dit aan ons doorgeven via: HWK@dehoogstraat.nl of HWV@dehoogstraat.nl
Wanneer u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat.

