
Manuele therapie methode Utrecht

Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportfysiotherapie • Handtherapie 
Kinderfysiotherapie • Geriatrische fysiotherapie • Cranio sacraal therapie 
Oncologische fysiotherapie • Oedeemtherapie • Echografie • Dry needling

Bij Fysiotherapie Walvoort werken we o.a. 
met de methode volgens de Utrechtse 
School (SMTU)
www.manueletherapie.nl

Lees hierover meer in deze flyer!



Wat is Manuele therapie?
Manuele therapie is een behandelwijze die direct aangrijpt op de gewrichten van ons hele 
lichaam. We gaan ervan uit dat bij mensen met klachten primair de gewrichten in zowel de 
wervelkolom als de ledematen verstoord zijn in hun evenwicht en bewegen en daardoor ten 
grondslag liggen aan pijn en stijfheid.

Vaak is een korte of langere verkeerde belasting van 
1 of meerdere gewrichten de oorzaak van de versto-
ring. Verkeerde belasting kan overbelasting (meer 
beweging dan gewend) zijn, maar vaak juist door 
onderbelasting (minder beweging). Bewegen wordt 
dan lastiger en vaak pijnlijk.
In de meeste gevallen (en zeker als de klachten al wat 
langer duren) zijn er compensaties ontstaan in een 
uitgebreide bewegingsketen die opgeheven moe-
ten worden, om van klachten af te komen.

Verstoord evenwicht
Ieder mens is uniek en daarmee herkenbaar aan zijn 
eigen bouw, houding en manier van bewegen.
Er is een sterke relatie tussen de vorm van het li-
chaam (uiterlijke kenmerken) en het functioneren 
(het bewegen) daarvan. Deze individuele functie is 
gerelateerd aan een persoonlijke bewegingsvoor-
keur. Het natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren 
van bewegen en de vorm van het lichaam kan ver-
stoord raken, waardoor er allerlei klachten kunnen 
ontstaan. Het lichaam beweegt dan niet meer opti-
maal, passend bij de vorm van het lichaam.

De behandeling
De behandeling bestaat uit het passief uitvoeren 
van bewegingen in een zo groot mogelijke keten 
van gewrichten van wervelkolom, schouder- en bek-
kengordel, armen en benen en kenmerkt zich door 
de zachte wijze waarop in deze gewrichten driedi-
mensionaal wordt bewogen (met deze druk zou een 
eierschaal niet mogen breken).

Er wordt niet alleen behandeld in het gebied waar 
u last van heeft. Sterker nog, u moet er juist van uit 
gaan dat verstoringen elders in het lichaam de oor-
zaak zijn van uw klachten in het gebied waar u de 
pijn ervaart! U wordt als het ware ‘gereset’.

Na de behandeling is het effect meteen merkbaar 
(meer bewegingsvrijheid en afname/verdwijning 
van pijn), maar kunt u ook last krijgen van vermoeid-
heid, hoofdpijn of een dag meer last. Deze reacties 
zijn normaal en snel van voorbijgaande aard.

Er wordt maximaal 3 tot 6x behandeld. Indien na 2 
of 3 behandelingen geen effect of verbetering te be-
merken is wordt de behandeling gestopt.

Voor wie welke klachten is deze vorm 
van manuele therapie geschikt?
In principe kan iedereen, van (top)sporter tot werk-
nemer achter zijn bureau, in aanmerking komen 
voor behandeling. Maar door het zachte karakter van 
de behandeling is deze methode ook zeer geschikt 
om een kind, de hoogzwangere vrouw met rug- en 
bekkenklachten en de persoon op hogere leeftijd ef-
fectief te behandelen. Of manuele therapie ook uw 
klacht kan verhelpen, moet blijken uit de intake en 
onderzoek die de manueel therapeut afneemt bij u.

U kunt met of zonder verwijzing van de arts 
terecht bij de manueel therapeut. 

Indien u een aanvullende verzekering hebt bij uw 
zorgverzekeraar wordt uw behandeling vergoedt. Bij 
geen aanvullende verzekering kan u uw therapeut 
vragen naar de kosten.
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