Verwijzing en vergoeding
U kunt met een gerichte verwijzing van uw
huisarts of specialist naar de manueel
therapeut gaan. Tegenwoordig is het mogelijk om
via de directe toegankelijkheid een afspraak te
maken. Hierbij is er geen verwijzing meer nodig,
maar wordt er door de manueel therapeut een
screening gedaan. Hierna wordt besloten of u bij
de manueel therapeut op de juiste plek bent.
Een behandeling manuele therapie wordt door de
meeste verzekeraars vergoed. Informeer voor de
zekerheid vooraf bij uw eigen zorgverzekering.

Openingtijden

Manuele
therapie
Behandelingen volgens manuele therapie
methode kunnen zonder verwijzing van een
arts/specialist plaatsvinden. De patiënt
dient schriftelijk toestemming te geven.

Dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur en voor
administratieve vragen is onze secretaresse
dagelijks van 8:00 tot 12:00 uur telefonisch
bereikbaar.
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Informatie voor
patiënten

gaan met het slechter kunnen bewegen van
een gewricht of gewrichten.

De manueel therapeut
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die
na de HBO-opleiding fysiotherapie een driejarige
opleiding master in de manuele therapie heeft
gevolgd.
Uw manueel therapeut staat ingeschreven in het
Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF)
Er zijn 5 erkende opleidingen voor
manuele therapie.
De manueel therapeuten werkzaam bij
Gezondheidscentrum Provitaal zijn afgestudeerd
aan de Opleiding Orthopedische Manuele
Therapie (OOMT) en aan de Stichting Opleiding
Manuele Therapie (SOMT).

Enkele voorbeelden:
* HoofdHoofd en nekpijn
* Nek-,
Nek schouder-, armklachten
* Rugklachten met ribrib en borstpijn
Manuele therapie = kraken?
Manuele therapie is meer dan een bottenkraker.
Om de beweeglijkheid van
een gewricht te herstellen en de ergste
pijn weg te nemen, wordt door de
Manueel therapeut specifieke handgrepen
toegepast. Dit kan gepaard gaan met een
‘knappend geluid’. Over het algemeen wordt dit
niet als pijnlijk ervaren, maar meer als een
vreemd gevoel. Dit is slechts een onderdeel van
de manuele therapie.
Aanvullend wordt door middel van oefentherapie
en adviezen de houding en het bewegen in het
dagelijks leven geoptimaliseerd. Hiermee kunt u
zelf aan de slag om de kans op terugkerende
klachten te voorkomen.
Wanneer naar de manueel therapeut?
Over het algemeen is manuele therapie geschikt
voor klachten die, behalve met pijn, gepaard

* Lage rugklachten met eventuele
uitstraling
uitstr
in het been
*Bepaalde
Bepaalde vormen van duizeligheid
* Algemene gewrichtsklachten

Of manueel therapie ook effectief kan zijn
bij uw klachten, wordt duidelijk na een
uitgebreid onderzoek bij de eerste afspraak.

