Hand-pols expertise centrum Den Bosch (HPEC)

kies voor

uitgebreide

kennis & ervaring

www.hpec.nl • tel 073 553 6015

HPEC

De zorg in het HPEC

Het HPEC-team wordt voornamelijk gevormd door
plastisch chirurgen uit het JBZ die zich gespecialiseerd
hebben op het gebied van de hand- en polschirurgie,
gespecialiseerde revalidatieartsen en therapeuten
vanuit revalidatiecentrum Tolbrug en
diverse
Handencentra in de directe omgeving. Er bestaat een
zeer intensieve samenwerking met de reumatologen,
neurologen, radiologen, orthopeden en traumachirurgen.
Alle behandelaars zijn gespecialiseerd op aandoeningen
van de hand en pols en onderscheiden zich door een
uitgebreide kennis en ervaring en reeds bestaande
directe onderlinge samenwerking op dit gebied.

•
•
•

HPEC is opgericht met als doel afspraken tussen
verschillende vakgebieden verder te optimaliseren om
zo de patiënt met hand- en polsproblemen snel de
optimale zorg te kunnen bieden.
HPEC staat voor kwalitatieve goede diagnostiek en
behandeling van aandoeningen op het gebied van
de hand en pols. Dit geldt zowel voor acute letsels
(botbreuken, luxaties, pees- en zenuwletsel) als
chronische letsels (zoals gewrichtsslijtage, reumatoïde
artritis, dupuytren). Met de kennis van vele disciplines
wordt de patiënt zo veel mogelijk door een klein team
behandeld, afgestemd op de wensen van de patiënt, bij
voorkeur in de eigen woonomgeving.

•
•

Is er 24/7 (24 uur per dag, 7 dagen in de week)
Is multidisciplinair
Streeft naar continuïteit (in principe uw
eigen chirurg / uw eigen handtherapeut)
Is er voor iedereen (ongeacht medische
voorgeschiedenis)
Is zo veel mogelijk in uw eigen
woonomgeving

Locaties handencentra
•
•
•
•
•
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Boxtel
Den Bosch
Drunen
Helvoirt
Vught
Zaltbommel

Hand-pols expertise centrum Den Bosch (HPEC)

zaltbommel

JBZ den bosch

handencentra

drunen
vught

Handencentrum de Dommel
Den Bosch en Boxtel
www.handencentrumdedommel.nl
0411-624404
Handencentrum de Langstraat
Drunen en Zaltbommel
www.topfysiotherapie.nl/handencentrum
0416-745165
Handencentrum Brabant
Helvoirt en Vught
www.handencentrumbrabant.nl
06-13619273
Tolbrug Specialistische Revalidatie
Den Bosch /JBZ
www.tolbrug.nl
073-553 56 00

helvoirt

boxtel

