MANUELE THERAPIE
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Wat is manuele therapie?

Wat doet de manueel therapeut?

Enkele voorbeelden van klachten:

De opleiding voor manuele therapie is een specialisatie
binnen de fysiotherapie en kan gevolgd worden
door afgestudeerde fysiotherapeuten. De opleiding
duurt gemiddeld 4 jaar. De manueel therapeut wordt
opgeleid tot specialist op het gebied van onderzoek
en behandeling van functiestoornissen van het
bewegingsapparaat en zenuwstelsel of klachten
die daaraan gerelateerd zijn. De manueel therapeut
beoordeelt uw klachten in samenhang met elkaar en
zoekt verbanden. Hij kijkt dus verder dan de specifieke
klacht en is daarmee analist van uw lichaam. Met
behulp van specifieke technieken (mobilisaties en
manipulaties) wordt getracht functiebeperkingen in
bewegingsapparaat en zenuwstelsel op te heffen en
voorwaarden te scheppen voor herstel.

Wanneer u zonder verwijzing komt, zal de manueel therapeut
eerst een screening uitvoeren waarin bepaald wordt of
manuele therapie zinvol voor u is. De manueel therapeut
zal dan ook vragen stellen over uw klachtenbeeld en
gezondheidstoestand. In een daarop volgend lichamelijk
onderzoek beoordeelt de manueel therapeut uw houding
en bewegen en onderzoekt met behulp van verschillende
testen en metingen het bewegingsapparaat en zenuwstelsel
en beoordeelt de ketenfunctie.

•

Gewrichten kunnen ook een te grote beweeglijkheid
hebben. Dit kan leiden tot instabiliteit met klachten.
In dit geval kan de manueel therapeut u specifieke
stabiliserende trainingstherapie bieden, waardoor uw
gewrichten beter functioneren en bewegen.
De manueel therapeuten binnen onze praktijk zijn
aangesloten bij de NVMT. De Nederlandse Vereniging
voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en
verplichte na- en bijscholing van de manueeltherapeut en
biedt daarmee een waarborg voor een ter zake kundige
behandeling.

De behandeling bestaat uit diverse specifieke technieken
en wordt aangevuld met het geven van instructie, adviezen,
begeleiding bij oefentherapie en inzicht in gezond
bewegen.

Wanneer naar een manueel therapeut?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten
die behalve met pijn, gepaard gaan met het minder
goed kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten
(bewegingsketen) en klachten die gepaard gaan met
klachten van het zenuwstelsel (neurologische klachten).
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in
de bewegingsketen, gewrichten en zenuwstelsel kunnen
door de manueeltherapeut positief beïnvloed worden.
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Hoofd- en nekpijn in combinatie met minder goed
bewegen van de nekwervelkolom
Nek- en schouderklachten met uitstraling naar arm
of armen
Bepaalde vormen van duizeligheid
Kaakklachten
Klachten op basis van artrose
Heup- en liesklachten
Knie- , enkel- en voetklachten
Lage rugklachten met of zonder uitstraling naar
been of benen

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

Met of zonder verwijzing
U kunt zonder verwijzing bij de manueel therapeut terecht
(directe toegankelijkheid). De 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 de polis na
voor de voorwaarden.

Klachten en privacy reglement
Indien u een klacht of vragen over uw privacy heeft, neem
dan contact op met uw behandelende manueel therapeut
of een van de medewerkers.
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