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Orofaciaal
fysiotherapie
U kunt bij ons terecht voor:

• Fysiotherapie

• Dry Needling

• Manuele therapie

• Medical Taping

• Bekkenfysiotherapie

• Psycho-somatische fysiotherapie

• Sportfysiotherapie

• Mobilisatie therapie Marsman

• Orofaciale fysiotherapie

• Acupunctuur

• Bedrijfsfysiotherapie

• Oefentherapie Mensendieck

• Arbeidsfysiotherapie

• Logopedie

• Oedeemtherapie

• Bewegen in kleine groepen
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Wat is een orofaciaal fysiotherapeut?
De Orofaciaal Fysiotherapeut is een specialist, die u helpt bij:
gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van
spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze
fysiotherapeut wordt daarom ook wel aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is een
nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist,
zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog.
De Orofaciaal Fysiotherapeut is geschoold in tandheelkundige aspecten, zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en problemen, die te maken hebben met
de nek. De Orofaciaal Fysiotherapeut is de deskundige bij uitstek, die u adviseert en
begeleidt bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.

Wanneer naar een orofaciaal fysiotherapeut
Afhankelijk van uw klachten, wordt u verwezen naar de Orofaciaal Fysiotherapeut via
uw huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist, maar u kunt zich ook zonder
verwijzing melden voor de onderstaande klachten:
• Kaakklachten (bijv een beperkte mondopening, krakend of knappend gewricht bij
het openen van de mond en pijn bij het eten)
• Klemmen van de kaak en tandenknarsen
• Pijn in het gelaat, de kaak of het hoofd
• Aangezichtsverlamming
• Duizeligheid
• Nek- en schouderklachten
• Hoofdpijnklachten
• Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden
met klachten in het hoofd-halsgebied
• Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren en
stress.

Werkwijze orofaciaal fysiotherapeut
De Orofaciaal Fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek naar de klacht. Hij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Soms
maakt de therapeut gebruik van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht
op: de hals, de borst, de wervelkolom, de schoudergordel, of het kauwstelsel waarbij
de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden. Na het onderzoek wordt u op
de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden

voor therapie met u doorgenomen. Gedurende en aan het einde van de behandeling
vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald.

Vergoeding orofaciaal fysiotherapeut
Voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde voorwaarden als voor
reguliere fysiotherapie. Normaal gesproken wordt de therapie betaald vanuit de aanvullende verzekering.

NVOF
De NVOF is de erkende specialistenvereniging voor Orofaciale Fysiotherapeuten. De
vereniging maakt onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie (KNGF). De Orofaciaal Fysiotherapeut van de Nieuwe Dam staat
geregistreerd in het register van de NVOF.

Wilt u meer weten?
Indien u meer inlichtingen wilt, kunt u dit bij de balie van De Nieuwe Dam te kennen
geven. U kunt zich met al uw vragen ook rechtstreeks wenden tot Kees Putters,
orofaciaal (kaak)fysiotherapeut. Of e-mailen naar kees@denieuwedam.nl en twitter:
@kaakklachten.
Meer informatie op:
www.denieuwedam.nl
www.facebook.com/schiedamfysiotherapie
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Bus: Lijn 51

Tram: Lijn 21 en 23, Van Harenlaan

Metro: Calandlijn, Station Parkweg

Trein: Station Schiedam-Nieuwland

