Allround Opleiding Handtherapie
Datum
Periode van 4 aaneengesloten maanden
Start: maart of september

Kosten
€ 3.250,00

Accreditatie
KNGF: 156 punten (Algemeen Register)
EN: 225 punten

Handtherapie Nederland organiseert haar eigen volwaardige ‘Allround Opleiding Handtherapie’.
Doel van de opleiding is het verkrijgen van handtherapeutische kennis en vaardigheden in het complete spectrum van
aandoeningen, letsels en operatieve ingrepen aan de hand, pols en onderarm. Gedurende een intensieve periode van 4
maanden is het mogelijk te specialiseren in handtherapie. Binnen de opleiding is, naast hoorcolleges, veel tijd en ruimte
gereserveerd voor klinisch redeneren, praktijkvaardigheden en demonstraties. In het cursusprogramma is een volwaardige 2daagse cursus handspalken opgenomen. Daarnaast wordt een 4-daagse stage gevolgd op één van de vestigingen van
Handtherapie Nederland.



Lesdagen zijn op donderdag.
Het aantal deelnemers is maximaal 36.

Het cursusprogramma ziet er als volgt uit*:
Ochtendprogramma (9.30 – 13.00 uur)
Middagprogramma (14.00 – 17.30 uur)
Dag 1
Anatomie hand, pols en onderarm: theorie en
Anatomie hand, pols, onderarm Deel 2
praktijk
Dag 2
Wondgenezing als basis in handtherapie
Anatomie hand, pols, onderarm Deel 3
Dag 3
Tendinitiden & Tendinosen
Workshop Anatomie: spierfuncties en zenuwinnervaties + MMT
Dag 4
Fracturen & letsel handgewrichten
Distale radius fractuur + Casuïstiek
Dag 5
Onderzoek van de hand – Theorie & Praktijk
Workshop Klinimetrie + Meten in de handtherapie
Dag 6
Arthrose (CMC1)
Vingerprothesen + Joint Protection Program
Dag 7
Polsklachten theorie en praktijk
Ulnaire pols- TFCC theorie en praktijk
Dag 8
TOETS THEORIE
SPALKENCURSUS 1: statisch spalken
SPALKENCURSUS 1: statisch spalken
Dag 9
Bespreken toets + Review – Casuïstiek
Dupuytren + Wondverzorging
Dag 10
Compressieneuropathieën
Zenuwletsel en transposities
Dag 11
Buigpeesletsel
Gewrichtsstijfheid en mobilisaties + Casuïstiek
Dag 12
Strekpeesletsel
Crushletsel en amputaties
Dag 13
SPALKENCURSUS 2: dynamisch spalken
SPALKENCURSUS 2: dynamisch spalken
Dag 14
Elleboog
Chronische pijn + Workshop Sensibiliteitsonderzoek
Dag 15
Schouder
Vervolg schouder en Workshop Therapeutisch Oefenen
Dag 16
EINDTOETS THEORIE en nabespreking
Voorbereiding praktijkvaardigheidstoets
Dag 17
VRIJ
PRAKTIJKVAARDIGHEIDSTOETS
Dag 17 wordt ’s avonds afgesloten met een diner en worden de certificaten uitgereikt.
* De exacte indeling kan afhangen van beschikbaarheid van docenten en kan dus enigszins afwijken van bovenstaand voorbeeld.

De opleiding is bestemd voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten die zich willen verdiepen en specialiseren in de handtherapie.
Het docententeam bestaat uit ervaren handtherapeuten van Handtherapie Nederland en wordt gecoördineerd door de
opleidingscommissie bestaande uit:

Dhr. R. van Huis, fysiotherapeut/manueel therapeut/handtherapeut, CHT-NL

Dhr. P.A.A. Pennehouat, fysiotherapeut/handtherapeut, CHT-NL

Mevr. Drs. K. Schoneveld, fysiotherapeut/handtherapeut/gezondheidswetenschapper, CHT-NL

Mevr. S.K. Koster, fysiotherapeut/handtherapeut, CHT-NL
Het aantal contacturen is 145 uur en het aantal zelfstudie-uren is ongeveer 100 uur. Binnen de opleiding wordt 2x getoetst. Een
eerste toets (theoretisch) halverwege het programma en een eindtoets aan het eind van het programma (theorie en
praktijkvaardigheden). Van de stage wordt een stageverslag gemaakt. Bij voldoende resultaat van de toetsen ontvangt u een
certificaat.
Kosten
De kosten van de Allround Opleiding Handtherapie bedragen € 3.250,00. De cursuskosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en
cursusmateriaal. Cursisten die eerder een cursus of clinic bij Handencentrum Utrecht of Handtherapie Onderwijs hebben
gevolgd, ontvangen een korting van € 250,00 en betalen € 3.000,00.

