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Annemieke Josette Videler werd geboren op 15 
oktober 1967 te Zwolle als 4e kind van Harry Videler 
en Mieke Videler-de Jongh. Na het behalen van haar 
HAVO diploma aan de Rijksscholengemeenschap te 
Lochem in 1985, startte zij met de Vakopleiding 
Theaterdans, Jazz & Musical te Amsterdam. In 1987 
werd de overstap gemaakt naar de studie 
Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam 
waar zij in 1991 cum laude afstudeerde. 
Als fysiotherapeut werkte zij eerst in het ‘Regional-
spittal’ te Einsiedeln in Zwitserland alwaar de eerste 
interesse in de handtherapie gewekt werd. Haar 
eerste cursus in de handrevalidatie volgde zij in 1992 
en sindsdien heeft zij zich volledig gespecialiseerd en 
toegelegd op de behandeling van patiënten met 
pathologie van de hand en pols.
Vanaf 1993 tot heden is zij werkzaam als fysiothera-
peut/handtherapeut op de afdeling Revalidatie van 
het AMC te Amsterdam. 
De opleiding ‘Master of Physiotherapy’ aan de 
Katholieke Universiteit te Leuven heeft zij in 
september cum laude afgerond, wat de opmaat 
vormde voor het huidige promotie onderzoek.
Tussen 2001 en 2006 zijn haar werkzaamheden 
uitgebreid op de afdeling plastische, reconstructieve 
en handchirurgie als handtherapeutisch consulent. 
Naast haar onderzoek en de patiëntenzorg is zij 
actief als cursusleider en docent bij verschillende 
handencursussen van het Nederlands Paramedisch 
Instituut en bij de Praktijkopleiding Handtherapie van 
het Erasmus MC te Rotterdam. 
Binnen de nationale (NGHT) en internationale 
(EFSHT) verenigingen voor handtherapie zet zij zich 
in voor profilering en certificering van het specialisme 
handtherapie in Nederland en Europa. Met twee 
collega’s heeft zij in 2007 de geheel in handtherapie 
gespecialiseerde multidisciplinaire praktijk 4hands 
opgestart.
Bij avontuurlijke reizen, dans, de bergsport en in de 
buitenlucht zie je haar ware passie. Soms genietend 
alleen of samen met haar lief Mick en hun drie 
kinderen Marijne, Rosa en Bram.


