
Vergoeding/verzekering

Wij hebben met de volgende 
zorgverzekeraars een contract afgesloten: 

ACHMEA / AGIS
DELTA LOYD / OHRA / CZ
MENZIS
MULTIZORG
VGZ / TRIAS / UNIVÉ
FRIESLAND VERZEKERINGEN

(Manuele Therapie wordt via de aanvullende 
verzekering vergoed)

Contact     

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem gerust contact met ons op.

Fysiotherapie Didam
Panhuis 52
6941 BZ Didam
telefoon 0316-221156                                          
info@fysio-didam.nl
www.fysio-didam.nl

Wanneer klachten samengaan  
met verminderde beweging, 
dan kan manuele therapie uitkomst bieden…

Ferdie Geurds
fysio/manueel therapeut

Hans Nas
fysio/manueel therapeut

Manuele Therapie Didam



De opleiding voor manuele therapie  
kan gevolgd worden door gediplomeerd  
fysiotherapeuten en duurt gemiddeld 4 jaar. 
De manueel therapeut wordt opgeleid tot 
specialist op gebied van onderzoek en  
behandeling van functiestoornissen van  
gewrichten binnen de gehele mens.

Deze specialisatie houdt zich vooral bezig met 
complexe gezondheidsproblemen waarbij de 
wervelkolom een belangrijke plaats inneemt. 
Met behulp van specifieke technieken wordt 
er getracht functiebeperkingen op te heffen  
en voorwaarden te scheppen voor herstel. 
Het doel van manuele therapie is enerzijds 
het beter laten functioneren van de  
gewrichten en anderzijds uw houding en  
bewegen verbeteren.

Doordat de manueel 
therapeut uw complete 
lichaam beoordeelt kan 
hij een heldere analyse 
maken van wat de  
oorzaak is van uw klacht. 
Hij beoordeelt alle gewrichten in samenhang 
met elkaar en zoekt verbanden. De manueel 
therapeut kijkt dus verder dan de specifieke 
klacht en is daarmee analist van uw lijf.

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 klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan  
zijn en wanneer ze toe- of afnemen.

In een daarop volgend lichamelijk onderzoek 
beoordeelt de manueel therapeut uw  
houding en bewegen en onderzoekt hij uw  
gewrichten. Zo kan vastgesteld worden wat 
de oorzaken van uw klachten zijn.

De behandeling bestaat uit diverse specifieke  
technieken die aan de gewrichten kunnen  
worden toegepast. Eén van deze technieken  
is “manipulatie” (in de 
volksmond bekend als 
“kraken”), hetgeen vaak 
een snel resultaat geeft. 
Daarnaast bestaat de 
behandeling met name uit 
mobiliserende technieken, 
waardoor de gewrichten 
beter kunnen functioneren. Het behandel- 
programma wordt aangevuld met het geven 
van instructie, adviezen, begeleiding bij  
oefentherapie en inzicht in gezond bewegen.

In het algemeen is de manuele therapie 
geschikt voor klachten die, behalve met pijn, 
gepaard gaan met het minder goed  kunnen 
bewegen van een gewricht of gewrichten. 

Enkele voorbeelden van klachten:
• hoofd- en nekpijn die gepaard gaan met  

het minder goed  kunnen bewegen van  
de wervelkolom

• nek- en schouderklachten waarbij u 
uitstraling naar de armen heeft

• klachten hoog in de rug met rib- en 
borstpijn

• lage rugklachten, eventueel met 
uitstralende pijn naar de benen

• bepaalde vormen van duizeligheid 
waarbij u met name last krijgt wanneer  
u uw nek beweegt

• kaakklachten, eventueel in combinatie 
met nekklachten

Gewrichten kunnen ook een te grote  
beweeglijkheid hebben. Dat kan leiden tot 
instabiliteit en klachten. In dit geval kan de 
manueel therapeut u specifieke stabiliserende 
trainingstherapie bieden, waardoor uw  
gewrichten beter functioneren en bewegen.

Wat is manuele therapie? Wat doet de manueel therapeut? Wanneer naar een manueel therapeut?                                                                                                  


