Paramedisch centrum
Nieuwe Damlaan 845
3119 AV Schiedam
T 010 - 789 16 00

OROFACIALE FYSIOTHERAPIE
U kunt bij ons terecht voor:

BEREIKBAARHEID
• Bus: Lijn 51
• Metro: Parkweg, Nieuwland
• Tram: Lijn 21 en 24

Voor het maken van afspraken
010 - 789 16 00
admin@denieuwedam.nl
www.denieuwedam.nl

Fysiotherapie:
Ergotherapie
• Algemene fysiotherapie
• Arbeidsfysiotherapie
Logopedie
• Bekkenfysiotherapie
• Dry Needling
Oefentherapie Mensendieck
• Handtherapie
• Kinderfysiotherapie
Podotherapie
• Medical taping
• Manuele therapie
• Oedeemtherapie
• Orofaciale fysiotherapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
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Paramedisch centrum

OROFACIALE FYSIOTHERAPIE
Orofaciale fysiotherapie is een specialisatie binnen de
fysiotherapie.
De orofaciaal fysiotherapeut 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
hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut.
Afhankelijk van uw klachten wordt u verwezen door
uw huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist,
maar u kunt zich ook zonder verwijzing melden.

WANNEER OROFACIALE FYSIOTHERAPIE
• Kaakklachten (bijvoorbeeld een beperkte mondopening, krakend of knappend gewricht bij het openen van
de mond en pijn bij het eten)
• Klemmen van de kaak en tandenknarsen
• Hoofdpijn
• Aangezichtspijn
• Duizeligheid
• Aangezichtsverlamming (Bell)
• Spierspanningsklachten en nekklachten
• (abnormale) gebitsslijtage
• Oorsuizen en aspecifieke oorklachten
• Gevolgen van ongelukken, operaties, botbreuken,
kanker en reuma in het hoofd- halsgbied
• Klachten in het hoofd-, halsgebied die te maken hebben
met spanning en stress

MEER WETEN OVER
OROFACIALE FYSIOTHERAPIE
Als u meer informatie wilt, kunt u dit bij de balie van
De Nieuwe Dam vragen.
U kunt met al uw vragen ook rechtstreeks terecht bij:
Kees Putters, geregistreerd orofaciaal fysiotherapeut.
E-mail: kees@denieuwedam.nl

VERWIJZING EN VERGOEDING
U kunt met, maar ook zonder een verwijzing van uw arts
een afspraak maken bij uw orofaciaal fysiotherapeut.
Orofaciaal fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in
het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar
is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking
te komen voor een vergoeding. Informeer hiernaar bij uw
zorgverzekeraar.
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Kees Putters,
orofaciaal fysiotherapeut

