
Stelt uw gezondheid  
aan de kaak

Orofaciaal (kaak-)
fysiotherapie

Fysiotherapie 
Mantinghcentrum 
Stadskanaal

volg ons ook 
op facebook

 z Algemene fysiotherapie 
 z Psychosomatische fysiotherapie
 z Ontspanningstherapie
 z Medische trainingstherapie
 z Triggerpoint - manuele pijnpunt-
behandeling 

 z Triggerpoint - Dry Needling
 z Manuele therapie
 z Incontinentie-training
 z Oedeemtherapie
 z Bekkenfysiotherapie

 z Kinderfysiotherapie
 z Echografie
 z Groepstraining voor mensen met 
nek- en/of rugklachten

 z Orofaciaal (kaak-)fysiotherapie
 z Begeleiding van Parkinsonpatiënten
 z Groeps therapie voor mensen met 
Fibromyalgie, COPD, Diabetes Mel-
litus, Hart, Osteoporose, Artrose, 
Obesitas, Rugklachten (Rugtriatlon)

 z Fysiofit-trainingen

Ook voor deze behandelingen kunt u bij ons terecht:

Fysiotherapie 
Mantinghcentrum 
Stadskanaal

Fysiotherapie Mantinghcentrum Stadskanaal
Blokwieke 94  9501 EZ Stadskanaal  Tel: 0599 - 61 08 72
Hoveniersweg 1  9502 BW Stadskanaal (Pagecentrum)
info@fms-fysiotherapie.nl  www.fms-fysiotherapie.nl
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Orofaciaal (kaak-) 
fysiotherapie

Een orofaciaal(kaak-)fysiotherapeut is een 
thera peut die u helpt bij pijn en het niet goed 
func tio neren van spieren en gewrichten in het 
hoofd, de hals en het kauwstelsel. 

Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, 
tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, 
gna to logen, neurologen en KNO-artsen. 

De orofaciaal fysiotherapeut kan u helpen en adviseren bij
 

 z Kaakklachten, zoals onder andere pijn, knappen, kraken
 z Het niet goed kunnen openen of sluiten van de mond
 z Knarsetanden en klemgedrag
 z Pijn in kaak, hoofd of aangezicht
 z Afleren van gewoontes die belastend zijn voor het kauwstelsel
 z Oorpijn welke een relatie heeft met het bewegen van de kaken
 z Aangezichtsverlamming
 z Duizeligheid
 z Hoofdpijn
 z Spanningsklachten in het hoofd-/halsgebied
 z Klachten na ongelukken, botbreuken, kanker, reuma en andere ziekte-

beelden in het hoofd-/halsgebied

De orofaciaal fysiotherapeut zal beginnen met een vraaggesprek, gevolgd 
door een lichamelijk onderzoek van het kauwstelsel, de mond, hals, nek 
en eventueel de schoudergordel en de wervelkolom.
Daarna zullen de resultaten besproken worden en er zal gekeken worden 
of er een mogelijkheid is een behandeling op te starten voor uw klachten.
 

De behandeling bestaat veelal uit het geven van adviezen, manuele behan-
deling, oefentherapie, rektechnieken, eventueel Dry Needling en zelfbe-
handeling.
 
U kunt zowel met als zonder verwijzing terecht bij de orofaciaal fysio-
therapeut. Als u zonder verwijzing van een arts of tandarts komt, zal de 
fysiotherapeut eerst een screening doen om te kijken of u op de juiste plek 
bent bij de fysiotherapeut.
Voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde regels als voor 
een normale fysiotherapeutische behandeling.


