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Voor het maken van afpraken
010 - 789 16 00

admin@denieuwedam.nl
www.denieuwedam.nl

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

• Bus:  Lijn 51 en 121

Paramedisch centrum

Bereikbaarheid Nieuwe Damlaan

Bereikbaarheid Abel Tasmanstraat

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

Abel Tasmanstraat 6
3121 KA Schiedam

U kunt bij ons terecht voor:

Fysiotherapie:   
•  Algemene fysiotherapie
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Bekkenfysiotherapie
•  Dry Needling
•  Handtherapie
•  Kinderfysiotherapie
•  Medical taping
•  Manuele therapie
•  Oedeemtherapie
•  Orofaciale fysiotherapie
•  Psychosomatische fysiotherapie
•  Sportfysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Oefentherapie Mensendieck

Podotherapie



 MANUELE THERAPIE

Een manueel therapeut is een gespecialiseerd fysiothera-
peut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een aanvul-
lende opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd.
De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het 
onderzoeken en behandelen van patiënten met pijn en/of 
bewegingsklachten en in het bijzonder klachten van de 
wervelkolom.

 NAAR DE MANUEELTHERAPEUT

Doordat de manueel therapeut het complete lichaam 
beoordeelt in plaats van slechts één onderdeel, kan hij 
een heldere analyse maken van wat er mankeert. De 
manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samen-
hang en zoekt verbanden. De manueel therapeut kijkt 
dus verder dan de specifieke klacht. 
En is daarmee de analist van je lijf. 

 WANNEER MANUELE THERAPIE?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij 
hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de 
behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en 
bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten:
• hoofd- en nekpijn (in combinatie met het slecht  

kunnen bewegen van de wervelkolom)
• nek- en schouderklachten, met of zonder uitstraling  

naar de armen
• lage rugklachten, met of zonder uitstraling  

naar de benen
• hoge rugklachten (in combinatie met rib- en borstpijn)
• heupklachten

  VERWIJZING EN VERGOEDING

U kunt met, maar ook zonder een verwijzing van uw arts 
een afspraak maken bij uw manueel therapeut.
Manuele therapie 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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 MEER WETEN OVER MANUELE THERAPIE?

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:

Maikel van Aalst, Etelka Burghout of Marie-Louise 
Lenssinck, geregistreerd master manueeltherapeuten 
in deze praktijk.
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