
Manuele therapie

Kwalificaties
Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register 
en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en 
de deelregisters voor de verbijzonderingen. De praktijk is 
aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap 
Fysiotherapie (KNGF).

Afhankelijk van hun specialisatie zijn onze fysiotherapeuten 
lid van de volgende beroepsverenigingen:

- de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  
 (NVMT)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Sportgezondheidszorg (NVFS)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens  
 de Psychosomatiek (NFP)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekken- 
 problematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg  
 (NVFB)

Kwaliteitsbeleid
Binnen het gezondheidscentrum bestaat een gericht 
kwaliteitsbeleid om de zorgverlening continu te verbeteren. 
Hiervoor is uw mening van groot belang. Om uw tevreden-
heid over onze prestaties in kaart te brengen houden we re-
gelmatig ‘patiëntenenquêtes’. Wij zouden het zeer op prijs 
stellen als u deze patiëntenenquête voor ons wilt invullen 
wanneer u dat gevraagd wordt.
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Onze deskundigheid
Onze fysiotherapeuten bieden een veelzijdig aanbod aan 
fysiotherapeutische zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor:

- Fysiotherapie
- Bekkenfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
-  Psychosomatische fysiotherapie
- Revalidatietraining (PRT)
- Geriatrische fysiotherapie

FysioFitness & Beweegprogramma’s
Naast de individuele fysiotherapeutische begeleiding 
bieden wij ook groepsgewijze beweegprogramma’s aan.

- FysioFitness
- FysioFitness voor senioren 
- Kwetsbare ouderen
- Mindfulness
- Beweegprogramma voor mensen met chronische 
 longklachten (astma-COPD)
- Fitness4Kids
-	 Jeugdfitness	
- teRUG in Actie
-  Running Therapie
- Claudicatio looptraining
- Parkinson beweeggroep
- Babymassage
- Wandelgroep

Bovenstaande	fitness-	en	beweegprogramma’s	vinden	plaats	
op locatie Grevelingen. De wandelgroep heeft een eigen 
startlocatie. Uitgebreide informatie over de inhoud en tarieven 
van onze FysioFitness & Beweegprogramma’s vindt u in ons 
folderrek of op: www.fysiotherapiekersenboogerd.nl

Opleidingspraktijk
Onze praktijk is een erkend stage adres voor studenten 
fysiotherapie (Hogeschool van Amsterdam) en voor 
studenten aan de SOMT, University of Physiotherapy  
in Amersfoort.



MANUELE THERAPIE

Wat is een manueeltherapeut?
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na de 
fysiotherapie opleiding een 3-jarige master heeft gevolgd. 
De therapeut is gespecialiseerd in het onderzoek en de be-
handeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom 
en de gewrichten in de armen en benen.

Wanneer manuele therapie?
Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve 
met pijn, gepaard gaan met het slechter bewegen van 
gewrichten.	De	manueel	therapeut	heeft	specifieke	kennis	
en vaardigheden met betrekking tot het stellen van de diag-
nose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de 
wervelkolom, en die met de wervelkolom samenhangen. 

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut 
behandelt, zijn:

- Lage rugklachten (ook uitstralend naar het been)
- Nek klachten (ook uitstralend in de arm)
- Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
- Hoofdpijn klachten
- Duizeligheidsklachten
- Kaakklachten
- Oorsuizen (bij eventuele relatie vanuit de nek)
- Artrose van de heup

Kwaliteitsbewaking
De erkende manueel therapeut is geregistreerd in het 
Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse 
vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een erkende 
beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. 

Verwijzing 
Sinds 2006 is fysiotherapie en dus ook manuele therapie 
toegankelijk zonder verwijzing. Daarnaast is het mogelijk 
dat u reeds onder fysiotherapeutische behandeling bent 
en de fysiotherapeut u adviseert een aantal keer naar een 
collega manueel therapeut te gaan voor behandeling.

Vergoeding en tarieven
Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een ver-
goeding van de kosten voor het bezoek aan een geregi-
streerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het 
verzekeringspakket zijn opgenomen. De tarieven voor 
een manueeltherapeutische behandeling kunt u vinden 
op de tarievenlijst in onze praktijkfolder of in de wacht- en 
behandelkamers.

Meer informatie 
Informatie over manuele therapie is terug te vinden op de 
website www.nvmt.nl

Het manueel therapeutische onderzoek
Het doel van ‘het manueel therapeutisch onderzoek’ is de 
oorzaak van uw klachten op te sporen. Het onderzoek zal 
beginnen met een vraaggesprek dat gevolgd wordt door 
een lichamelijk onderzoek. De manueel therapeut beoordeelt 
uw algemene beweeglijkheid en houding, maar onderzoekt 
ook lokaal de beweeglijkheid van de gewrichten. Daarnaast 
zijn er vaak meerdere factoren die meespelen bij het ontstaan, 
voortbestaan of herstel van een klacht. Om deze reden wordt 
er ook gekeken naar psychosociale factoren welke van in-
vloed kunnen zijn op uw klacht.

Manuele therapie behandeling
De	manueel	therapeut	kan	een	aantal	specifieke	technieken	
toepassen (mobiliserende of manipulerende technieken) 
om gewrichten beter te doen bewegen of om de pijn te 
verminderen. De effecten van manuele therapie zijn vaak 
direct merkbaar. Een verbeterde bewegingsvrijheid en/of 
een afname van pijn is het effect op de korte termijn. Deze 
technieken worden altijd ondersteund met adviezen, in-
structie en oefentherapie om effecten op de lange termijn te 
behouden. Ook het bespreken van factoren die de balans 
tussen belasting en belastbaarheid kunnen verbeteren kan 
onderdeel zijn van de behandeling. 


