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Algemene informatie

In deze flyer leest u alles
over adaptaties bij arm- en
handaandoeningen. Heeft 
u na het lezen nog vragen?
Stel ze dan gerust aan het
behandelteam of bel ons:
030 258 1811. Meer infor-
matie vindt u op onze web-
site: www.dehoogstraat.nl/
revalidatietechniek.

Wat is een adaptatie?
Als u een arm/handaandoening heeft kan het zijn 
dat u tegen zaken aanloopt die u minder goed 
kunt uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het snijden van
voedsel, typen, fietsen, of een hobby uitvoeren. Wij
kunnen u helpen door een zogenaamde adaptatie 
te maken. Een adaptatie is een individuele aanpas-
sing die ervoor zorgt dat u een bepaalde taak
eenvoudiger kunt uitvoeren. 

Oplossingen voor praktische problemen
De aanpassingen bieden een oplossing voor prakti-
sche problemen van revalidanten, die niet door
bestaande hulpmiddelen opgelost kunnen worden.
Adaptaties kunnen (tijdelijk) aan het lichaam of aan
een prothese worden bevestigd of los gebruikt
worden. 
Adaptaties zijn over het algemeen licht van gewicht,
makkelijk zelf aan te doen en geven ruimte voor
sensorische feedback.

De rol van de revalidatietechnicus en het
behandelteam
De revalidatietechnicus is één van de behandelaars in
het multidisciplinaire team dat u of uw kind begeleidt.
Als u bij ons komt voor een adaptatie wordt u ontvan-
gen door een aantal behandelaars uit ons team: een
ergotherapeut, een fysiotherapeut en de revalidatie-
technicus. Dit team kijkt vanuit verschillende oog-
punten naar uw vraag. We streven ernaar om tijdens
deze afspraak direct aan uw vraag en de aanpassing 
te werken, zodat u zo snel mogelijk met een optimaal
functionerende aanpassing naar huis kunt. 
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Voorbeelden van adaptaties
Wij maken adaptaties op het gebied van persoon-
lijke verzorging, eten en drinken, verplaatsen en
vervoer, hobby’s (zoals muziek en sport), werk,
communicatie en computer- en omgevingsbedie-
ning. Voorbeelden van adapaties die we regelmatig
maken zijn bestekaanpassingen, fietsaanpassingen,
typestokjes en fitnessaanpassingen. 

Kosten
Wij maken onderscheid tussen adaptaties die in
behandeltijd gemaakt kunnen worden en order-
producten. Bij de adaptaties die in de behandeltijd
gemaakt worden, bijvoorbeeld een bestekaanpas-
sing, zijn de kosten van het gebruikte materiaal
gedekt door de behandeltijd. De orderproducten
zijn grotere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een
aanpassing aan een koker ten behoeve van het 
autorijden. Deze grotere aanpassingen moeten 
eerst worden aangevraagd bij de gemeente, zorg-
verzekeraar of UWV. €

Herkent u dit soort vragen?
Hoe kan ik met één hand gitaar spelen?
Kan ik met één hand roeien?
Is er een hulpmiddel waarmee ik mijn werk als 
postbode weer kan doen?
Is er een oplossing waardoor ik eenhandig 
makkelijker de wandelwagen kan duwen?

Heeft u een andere vraag waarop u een antwoord
wilt? Neem dan contact op met het behandelteam! 
Via 030 258 1811.


