
 

 

 

 

 

Medisch Centrum Delft 

Beukenlaan 4N 

2612  VC  Delft 

015 215 40 80 

www.dentalways.nl 

 

 

    

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 

Informatie over orofaciale fysiotherapie bij DentalWays. 

U bent door uw zorgverlener verwezen naar Kees Putters voor orofaciale 

fysiotherapie. Met deze brief willen wij u informatie geven en uitleggen wat u kunt 

verwachten. 

 

Wat is een orofaciaal fysiotherapeut? 

Een orofaciaal fysiotherapeut (ook wel kaakfysiotherapeut) 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.  

 

Wanneer naar een orofaciaal fysiotherapeut? 

Afhankelijk van uw klachten, wordt u verwezen naar de orofaciaal fysiotherapeut via 

uw tandarts, orthodontist, huisarts of medisch specialist 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 

• Oorsuizen (Tinnitus) 

• Duizeligheid 

• 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 

De orofaciaal fysiotherapeut start met een uitgebreid functieonderzoek (UFO). In het 

functieonderzoek worden uw klachten geïnventariseerd en een diagnose gesteld. 

Daarna wordt het behandelplan opgesteld. Het te verwachte aantal behandelingen 

zal met u worden besproken. Dit zullen er in de regel 3 tot 6 zijn. De orofaciaal 

fysiotherapeut zal over de voortgang van uw behandeling(en) nauw contact 

houden met uw verwijzer. Om er voor te zorgen dat u zelfstandig en snel aan uw 

herstel kunt werken, ontvangt via email adviezen en filmpjes met oefeningen. 

Daarnaast kunnen massage, dry needling, mobilisatie- en rektechnieken ingezet 

worden. 

 

Tarieven 

 

 Screening / intake, uitgebreid functieonderzoek, verslaglegging  

en behandeling          

(code 1864,1870 (€28,5,-) en code 1000 (€57,-))   € 85,50 

 

 Zitting orofaciale fysiotherapie                                   

(code 1000)        € 57 

Nota 

Wij vragen u de nota in de praktijk af te rekenen per pin, direct na afloop van de 

behandeling. U krijgt daarna een gespecificeerde nota mee, deze kunt u zelf bij uw 

zorgverzekeraar ter vergoeding indienen. Er is namelijk gebleken dat niet alle 

zorgverzekeraars een directe manier van declareren accepteren, waardoor u het 

risico loopt de nota alsnog zelf te moeten betalen. 

Vergoeding 

Om u een volledig onafhankelijke zorg te kunnen leveren, zijn geen directe 

contracten voor fysiotherapie met zorgverzekeraars afgesloten. Hoeveel vergoeding 

u krijgt, is door ons niet te zeggen. Dit is afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welk 

aanvullend pakket u heeft. 

 

Afspraak verplaatsen of annuleren 

Tot twee werkdagen vooraf kunt u de afspraak kosteloos verplaatsen of annuleren 

door contact op te nemen met ons receptieteam; 015 – 215 40 80 of per mail via 

info@dentalways.nl. Indien u uw afspraak binnen 48 uur verplaatst of annuleert, wordt 

de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De hoogte van het bedrag wordt 

bepaald door de behandelaar (minimaal 50% van het consult). 

 

Wilt u meer weten? 

Indien u meer inlichtingen wilt, kunt u dit bij de balie te kennen geven. Of e-mailen 

naar info@dentalways.nl 

 

           

 


