
Manuele therapieWaarom manuele therapie bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid?
Knooppunt Centrum voor Gezondheid biedt gegarandeerde en erkende hoogwaar-
dige kwaliteit en staat voor zinvolle geneeskunde in een rustgevende en vertrouwde 
omgeving. Zinvol is wat u verder helpt en daarom kijkt de manueel therapeut van 
Knooppunt Centrum voor Gezondheid verder dan de gebruikelijke rand van de hoed. 

Uw zorg is onze zorg en deze zorg bieden wij u in een moderne, goed bereikbare en 
multidisciplinaire setting waarin cliënten snel en eenvoudig naar een andere discipline 
verwezen kunnen worden. De gekwalificeerde manueel therapeuten zullen zich 
volledig inzetten om optimale manuele therapeutische hulp te verlenen en passen 
technische en wetenschappelijke innovatie toe ten behoeve van secure diagnostiek.
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Wat is manuele therapie?
De gewrichten in ons lichaam bestaan uit verschillende botstukken, banden, kapsels 
en spieren. In een gezond lichaam zijn al deze onderdelen nauwkeurig op elkaar 
afgestemd en volledig in balans. Dit evenwicht kan door allerlei oorzaken zoals 
ongelukken, overbelasting, stress of een permanente verkeerde werkhouding
verstoord raken, waardoor het lichaam niet meer optimaal beweegt. Het resultaat: 
pijn of gewrichtsstijfheid.  

Cliënten met deze bewegingsklachten kunnen terecht bij een manueel therapeut.
De manuele therapie is een onderzoeks- en behandelmethode die zich direct 
concentreert op de gewrichten van het menselijk lichaam. Centraal staat het 
verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het gehele lichaam om zo het 
verstoorde evenwicht te herstellen.
 
Wat is het doel van manuele therapie?
Manuele therapie is bij uitstek de therapie voor rug- en nekklachten en voor pijn 
in heup, been, schouder, arm of hoofd. Het doel van manuele therapie is enerzijds 
het beter laten functioneren van de gewrichten. Anderzijds verbetert de manueel 
therapeut ook de houding en bewegingen van de cliënt. Hiervoor wordt een aantal 
specifieke technieken toegepast. 

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie 
een vierjarige opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft de 
therapeut extra kennis opgedaan betreffende bewegingsmogelijkheden van het 
lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. 

Voor wie kan manuele therapie zinvol zijn?
In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met 
pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of 
gewrichten. Manuele therapie kan hulp bieden bij: 
t� WFSNJOEFSEF�CFXFFHMJKLIFJE�PG�QJKO�WBO�ÏÏO�PG�NFFS�HFXSJDIUFO�
t� IPPGE��FO�OFLQJKO�
t� OFL��FO�TDIPVEFSLMBDIUFO�BM�EBO�OJFU�NFU�VJUTUSBMJOH�OBBS�EF�BSNFO�
t� MBHF�SVHLMBDIUFO�BM�EBO�OJFU�NFU�VJUTUSBMJOH�OBBS�EF�CFOFO�
t� IPHF�SVHLMBDIUFO�LMBDIUFO�UVTTFO�EF�TDIPVEFSCMBEFO�PG�EF�CPSTUXFSWFMLPMPN�BM��
� EBO�OJFU�JO�DPNCJOBUJF�NFU�SJC��FO�CPSTUQJKO�
t� EVJ[FMJHIFJE�CJK�IFU�CFXFHFO�WBO�EF�OFL�
t� LBBLLMBDIUFO�BM�EBO�OJFU�JO�DPNCJOBUJF�NFU�OFLLMBDIUFO�
t� IFVQLMBDIUFO�

Hoe werkt manuele therapie?
De manueel therapeut begint met een inventarisatie van de klachten en het 
beoordelen van de algemene gezondheidstoestand. Eerdere medische onderzoeks-
resultaten waaronder röntgenfoto’s en scans worden hier intensief bij betrokken.
Vervolgens bestaat de behandeling uit een vraaggesprek en een lichamelijk 
onderzoek. De manueel therapeut is in deze fase erg geïnteresseerd in het ‘hoe’ 
en ‘wanneer’ van de klacht. 

De manueel therapeut past een aantal specifieke technieken toe om de gewrichten 
beter te laten functioneren en om de houding en bewegingen te verbeteren. De 
effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: meer bewegingsvrijheid 
en minder pijn. Tijdens de behandeling worden de gewrichten van het lichaam 
bewogen op een zachte, subtiele en vrijwel pijnvrije manier en indien noodzakelijk 
gemanipuleerd. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder 
uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond 
bewegen. 

“Bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid wordt 
de manuele therapie vanuit drie verschillende 
opleidingen toegepast. In de praktijk houdt dit in 
dat er een 360 graden focus op de cliënt gericht kan 
worden waardoor uiterst effectief gewerkt wordt aan 
optimale bewegings-vrijheid voor de cliënt.” 

Angèle Giliam, manueel therapeut
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