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Regionaal Handen 
Expertise Team
Apeldoorn, Deventer en Zutphen 

U heeft een afspraak gekregen voor het Regionale Handen Expertise Team Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen. Dit team is opgericht voor de multidisciplinaire beoordeling en 
behandeling van zeer uitgebreide en/of complexe hand- en polsproblemen.

Hand- en polsproblematiek kan soms zo uitgebreid en complex zijn, dat het voor het 
stellen van een goede, complete diagnose en een optimale behandeling verstandig is om 
de gemeenschappelijke mening van een team van deskundigen te vragen.
Om die reden werd ons team door de Plastische Chirurgie (afdeling Handchirurgie) in 
1993 opgericht. Aanvankelijk was er – naast een ervaren Handchirurg – extra inbreng 
van speciaal opgeleide Handtherapeuten en een gespecialiseerde Revalidatiearts. Later 
zijn een gespecialiseerde Orthopedisch Chirurg, Traumatoloog en een Reumatoloog en 
aan ons team toegevoegd.
Hierdoor is het mogelijk om bij zeer uitgebreide en/of complexe handproblematiek  het 
zorgtraject zo kort mogelijk te houden, en tot een optimale diagnose en zo nodig het 
beste advies voor behandeling te komen.

Verwijzing
Het aanmelden voor het spreekuur van ons Regionale Handen Expertise Team vindt 
plaats door één van de leden van dit team bij wie u al onder behandeling bent, en kan dus 
niet rechtstreeks door de huisarts plaatsvinden. 
De reden hiervoor is dat voor een efficiënte bespreking er een volledig overzicht moet 
zijn van de ziektegeschiedenis en ook de uitslagen van relevant onderzoek moeten 
beschikbaar zijn. Het verwijzende teamlid zal dit coördineren.

Verzekering en vergoeding 
Uw bezoek aan het spreekuur wordt door uw ziektekostenverzekeraar volledig vergoed. 
De kosten kunnen echter wel van invloed zijn op uw ‘eigen risico’ van dat jaar.

Het spreekuur van het Regionale Handen Expertise Team
Wanneer u op het spreekuur komt dan wordt u door een groep van deskundigen gezien, 
wat misschien even wennen is. Neem gerust een begeleider of partner mee wanneer u dit 
prettig vindt. Er zullen u aanvullende vragen gesteld worden en uw hand, pols en 
eventueel arm worden door een of meer deskundigen onderzocht.
Wanneer de teamleden hiermee klaar zijn dan wordt u gevraagd om even in de 
wachtruimte plaats te nemen, zodat het team onderling tot een conclusie en eventueel 
behandelvoorstel kan komen.
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U wordt hierna weer binnen gevraagd, waarna de conclusies van de teamleden met u 
worden besproken en u de gelegenheid krijgt om aanvullende vragen te stellen.
Wanneer er een behandelplan wordt voorgesteld dan hoeft u daarover niet op dat 
moment te beslissen. In dat geval wordt een vervolgafspraak bij uw behandelaar(s) 
gemaakt om alles nog eens rustig door te spreken.

Namens het Handen Expertise Team,
Dr. Beets

Teamleden namens de vakgroepen: 

Chirurgie/Traumatologie: Dr. J.G. ten Brinke.
Orthopedie: Drs. E.E.J. Raven
Plastische Chirurgie: Dr. Beets
Reumatologie: B. de Klerk
Revalidatie: M.Maas
Handtherapie: Mw. A. van den Biggelaar

Dhr. T. Pollmann

Bereikbaarheid:
Gelre Apeldoorn, polikliniek Plastische Chirurgie
Ma t/m vrij 8.30 – 12.30 uur 13.30 uur- 16.00 uur
Tel. 055 – 581 13 00

Zie ook:
www.gelreziekenhuizen.nl/Plastische-chirurgie-Apeldoorn

http://www.gelreziekenhuizen.nl/Plastische-chirurgie-Apeldoorn

