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Tevredenheid 
Het tevredenheidsonderzoek fysiotherapie is ontwikkeld om de fysiotherapeuten te 
ondersteunen bij het achterhalen van de tevredenheid van de patiënt.  
Hoe beleeft de patiënt de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening in de praktijk?  
Het is bekend dat Nederland zeer tevreden is over de kwaliteit van de fysiotherapie.  
Patiënten in Nederland gaven hun fysiotherapeuten gemiddeld een 8,9, wilt u weten 
welk cijfer wij gemiddeld hebben gekregen van onze patiënten klik dan op het 
certificaat op de website ( www.fysiodedijken.nl) onder tabblad kwaliteit > 
patiënttevredenheid. 
 
Wie is de kaakfysiotherapeut?  
 
Een kaakfysiotherapeut is een fysiotherapeut 
die na zijn opleiding fysiotherapie de 
opleiding orofaciale fysiotherapie heeft 
gevolgd. Omdat de orofaciaal fysiotherapeut 
een fysiotherapeut is die de patiënt helpt bij 
gezondheidsproblemen die te maken hebben 
met het niet goed functioneren van spieren 
en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en 
het kauwstelsel, wordt deze fysiotherapeut 
ook wel eens aangeduid als 
kaakfysiotherapeut. De kaakfysiotherapeut 
helpt mensen met problemen van het 
kauwstelsel, de belangrijkste onderdelen van 
het kauwstelsel zijn het kaakgewricht, de 
kauwspieren en het gebit.  

Heb ik een verwijzing 
nodig of kan ik zelf 
een afspraak maken 
bij de kaak 
fysiotherapeut ?	 
 
Afhankelijk van uw 
klachten wordt u verwezen naar een 
orofaciaal fysiotherapeut door de huisarts, 
tandarts, gnatholoog, kaakchirug, KNO-arts 
of een andere medisch specialist. Ook kunt u 
rechtstreeks zonder verwijzing een afspraak 
maken met onze orofaciaal fysiotherapeut.  
In dit geval vindt eerst een screening plaats 
om te kijken of u bij de juiste zorgverlener 
bent. In onze praktijk is de 
kaakfysiotherapeut  Dhr. Versteeg. 
 
Met onderstaande klachten kunt u bij de 
kaakfysiotherapeut terecht: 

• Kaakklachten ( pijn, een beperkte 
mondopening en knappen en kraken 
van de kaak) 

• Klemmen van de tanden en kiezen en 
tandenknarsen 

• Pijn in het gelaat, kaak of hoofd 
• Hoofdpijn en/of duizeligheidsklachten 
• Gevolgen van ongelukken, 

botbreuken, kanker, reuma en andere 

ziektebeelden met klachten in het 
hoofd-hals gebied 

• Klachten in het hoofd-halsgebied die 
het gevolg zijn van stress of 
spanning.   

In het eerste consult wordt gestart met een 
uitgebreid vraaggesprek over het ontstaan 
van de klachten, het beloop, mondgewoonten 
en andere factoren die van invloed kunnen 
zijn op uw klachten. 
Hierna volgt lichamelijk onderzoek welke 
gericht is op inspectie van de mond en het 
kauwstelsel, waarbij kaakbewegingen, 
spieren  en het kaakgewricht onderzocht 
kunnen worden. Zo nodig wordt er gekeken 
naar de houding en naar uw hals en nek. Na 
het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht 
van de conclusie van het onderzoek en 
worden de mogelijkheden voor 
behandelingen met u doorgenomen.  

De behandeling bestaat onder andere uit 
het geven van uitleg en advies, het afleren 
van foutieve mondgewoonten zoals het 
klemmen van tanden en kiezen, 
tongduwen/persen, tandenknarsen, lipbijten 
etc. 
Verder kan de behandeling bestaan uit 
ontspanningsoefeningen, massage, 
mobilisatie en rektechnieken met als doel de 
functie van het kauwstelstel te verbeteren.   

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, 
neem dan contact op met onze 
kaakfysiotherapeut Dhr. Versteeg. 

Vergoeding  
Als u aanvullend verzekerd bent voor 
fysiotherapie wordt ook de kaakfysiotherapie 
vergoed. 
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