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Een multidisciplinaire centrum voor hand- en polsproblematiek in Zuid-Holland

Hand & Pols Centrum Den Haag opent haar deuren
Op vrijdag 17 april opent het Hand & Pols Centrum Den Haag (HPC-DH) officieel haar deuren.
Het HPC-DH biedt als multidisciplinair centrum een combinatie van medische en paramedische
behandelingen op het gebied van hand- en polsproblematiek. Doel van het HPC-DH is om de
zorgketen van handrevalidatie zodanig te organiseren dat de patiënt de beste zorg op de juiste
tijd ontvangt. Dit is essentieel om blijvende invaliditeit en ziekteverzuim door hand- en
polsproblemen te voorkomen. Om deze ketenzorg te kunnen bieden, werken binnen het HPCDH fysiotherapeuten/handtherapeuten, ergotherapeuten/handtherapeuten, een revalidatiearts
en een psycholoog in samenwerking met specialisten uit het Bronovo ziekenhuis en Medisch
Centrum Haaglanden.
Vernieuwend concept van zorg
Het HPC-DH is een centrum in Zuid-Holland dat ketenzorg voor de patiënt met hand- en
polsproblemen biedt. Het multidisciplinaire karakter betreft een combinatie van medische en
paramedische zorg; van de chirurgische ingreep tot therapie en psychologische ondersteuning. De zorg
voor hand- en polspatiënten vereist een noodzakelijk snelle aanpak en specialistische nabehandeling.
Door de samenwerking van specialisten kent het HPC-DH korte lijnen en een afwezigheid van
wachttijden en komt zo aan deze behoefte tegemoet. Naast behandeling en diagnostiek biedt het HPCDH ook onderwijs als training en begeleiding en doen wij wetenschappelijk onderzoek naar hand- en
polsproblematiek. Dit vernieuwend concept van zorg bleek in Zeeland reeds een succes. Het Zeeuws
Hand & Pols Centrum (ZHPC) won de prijs voor zorgonderneming van het jaar in 2012 en de
Zeeuwse innovatieprijs in 2011.
Opening HPCDH
De opening van het HPC-DH vindt plaats op vrijdag 17 april 2015 op de Bronovolaan 50, 2597 AZ
Den Haag. Wij ontvangen de genodigden om 14.00 uur met een minisymposium waarna om 16.00 de
officiële opening zal plaatsvinden met aansluitend een borrel.

Wilt u als verslaggever of persfotograaf bij de opening van het HPCDH aanwezig zijn? Dan kunt u
zich aanmelden bij het HPC-DH, Anne van den Haak, telefoon 070-2060188 of mailadres
avandenhaak@hpc-dh.nl
Noot voor de redactie: voor interviews en informatie kunt u contact opnemen met het HPCDH, Anne van den
Haak, telefoon 070-2060188 en email avandenhaak@hpc-dh.nl

