
• Aangezichtsverlamming, Facialis parese.
• Functionele stem- en slikproblemen ( in 
 samenwerking met logopedie), heesheid.
• Oorsuizen (gerelateerd aan kaak- en 
 nekbewegingen), oorpijn zonder 
 aanwijsbare oorzaak.

Bij sommige mensen kan er na de behandeling wat 
nareactie ontstaan. Vermoeidheid, misselijkheid, 
spierpijn of enige verergering van klachten kunnen 
optreden in de eerste paar dagen en in een enkel 
geval soms nog wel een week na de behandeling. 
Deze reacties zijn niet abnormaal, meestal goed te 
verklaren en van voorbijgaande aard. Andere mensen 
krijgen juist het gevoel alles weer aan te kunnen.

U kunt zonder verwijzing bij de manueel therapeut 
terecht (directe toegankelijkheid). 
De gespecialiseerde CRAFTA® behandeling 
wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars 
vanuit de aanvullende verzekering. Voor personen 
tot 18 jaar worden de kosten vergoed vanuit de 
basisverzekering. Kijkt u zelf uw polis na voor de 
voorwaarden. Hierin vindt u ook terug hoeveel 
behandelingen uw polis vergoed.

Indien u een klacht of vragen over uw privacy 
heeft, neem dan contact op met uw behandelend 
therapeut of een van de medewerkers.

CRAFTA ®

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust! 
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Kuperserf 4-12 
7443 HC Nijverdal

Grotestraat 42 
7443 BJ Nijverdal

Molenstraat 46A
7683 VG Den Ham

Mensinkweg 41A
7442 TA Nijverdal

www.fysiosterk.nl 
info@fysiosterk.nl 
fysiosterk
fysiosterk
0548 - 61 66 87

Na de behandeling

Met of zonder verwijzing

Klachten en privacy reglement
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Wat doet de CRAFTA® therapeut?

Wat is CRAFTA® ofwel 
craniofaciale therapie?
CRAFTA® staat voor Cranio Faciale Therapy Academy 
en is een gespecialiseerde internationale 4-jarige 
post-HBO opleiding. De CRAFTA® afgestudeerde 
therapeut is gekwalificeerd craniofaciaal therapeut 
met expertise op het gebied van onderzoek 
en behandeling van functiestoornissen van het 
bewegingsapparaat, zenuwstelsel en pijn in de 
hoofd-, hals-, kaak-, nek- en aangezichtsregio. 
Dit onderzoek- en behandelconcept wordt 
CRANIOFACIALE THERAPIE genoemd. 

De craniofaciaal therapeut beoordeelt uw klachten 
in samenhang met elkaar en zoekt verbanden. 
Met behulp van specifieke technieken wordt 
getracht relevante functiebeperkingen in het 
bewegingsapparaat en zenuwstelsel op te heffen en 
voorwaarden te scheppen voor herstel. 

Indien nodig wordt multidisciplinair samengewerkt 
met o.a. tandartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen, 
neurologen, orthodontisten, logopedisten en 
kinderartsen. Behandeling van kinderen binnen 
onze praktijk wordt vaak in samenspraak met onze 
kinderfysiotherapeut gedaan. 

De craniofaciaal therapeuten binnen onze 
praktijk zijn geregistreerd CRAFTA® therapeuten 
en (NVMT) manueel therapeuten. Registratie en 
bij- en nascholing borgen een ter zake kundige 
behandeling. 

Craniofaciale therapie valt onder de reguliere zorg 
en is geen alternatieve geneeswijze.

Anamnese/vraaggesprek
In een vraaggesprek wordt een uitvoerige analyse gemaakt 
van uw klachtenbeeld. Relevante medische achtergrond 
wordt hierin meegewogen.

Onderzoek
De uit de anamnese verkregen informatie leidt tot 
een gericht onderzoeksplan. Met verschillende testen 
en metingen worden de verschillende relevante 
klachtenregio’s zoals kaak, schedel en zenuwstructuren 
onderzocht om tot een optimaal behandelplan te komen. 
Behandelopties worden besproken.

In enkele gevallen kan het wenselijk zijn informatie uit te 
wisselen met uw arts. Dit zal pas plaatsvinden na overleg 
met u en met uw goedkeuring.

Behandeling
Diverse specifieke manuele behandeltechnieken in het 
hoofd-, nek-, kaak- en gezichtsgebied worden aangevuld 
met instructies, adviezen, begeleiding bij oefentherapie 
en inzicht in gezond bewegen.  Dry needling kan een 
aanvullende behandeloptie zijn.

Omdat (pijn)klachten en het dagelijks gedrag van de 
individuele patiënt in relatie tot klachten in een heel aantal 
gevallen onbegrepen zijn, wordt tijdens onderzoek en 
behandeling duidelijk ingezet op uitleg en inzicht van het 
probleem. 

Enkele voorbeelden van klachten waarvoor CRAFTA® 
therapie geïndiceerd is:
• Hoofdpijn.
• Nekklachten.
• Kaakklachten (pijn, knakkende kaak, 
 bewegingsbeperking, moeite met 
 mondopening of kauwen). Dit wordt ook wel 
 Craniomandibulaire dysfunctie, TMD of CMD 
 genoemd.
• Tandenknarsen / klemmen. Pijnlijke kauwspieren.
• Onbegrepen tandpijn, tandpijn zonder 
 aanwijsbare oorzaak.
• Aangezichtspijn, Trigeminusneuralgie.
• Trauma in hoofd/nekgebied.
• Duizeligheid.
• Schedelasymmetrie bij baby’s en kinderen, 
 motorische ontwikkelingsproblemen ( in 
 samenwerking met onze 
 kinderfysiotherapeuten).
• Hoofdpijn bij (school)kinderen.
• Scoliose bij kinderen.

Wanneer u zonder verwijzing komt, zal de 
craniofaciaal therapeut eerst een screening 
uitvoeren waarin bepaald wordt of craniofacialel 
therapie zinvol voor u is.

Wanneer naar een CRAFTA® 
therapeut?


