
Alle kaak-, tand- en mondzorg onder één dak

OROFACIALE FYSIOTHERAPIE: 

NAAR DE KAAKFYSIOTHERAPEUT 

Wat is orofaciale fysiotherapie? Welke klachten behandelt deze 
specialist? Hoe ziet de behandeling eruit? Wordt het vergoed?  
Lees het hier.
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Kaakfysiotherapie, ook wel orofaciale fysiotherapie genoemd, is een 
specialisatie binnen de fysiotherapie. Kaakfysiotherapie richt zich op de 
kaak, maar ook het gebied daaromheen behoort tot het vakgebied van 
deze therapeut. 
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De kaakfysiotherapeut is uitgebreid geschoold in de spieren en botten van  

hoofd/hals/nek, alsmede in tandheelkundige aspecten. Zij behandelt, adviseert en 

begeleidt bij pijn en functieproblemen in deze regio. Zij werkt nauw samen met 

huisartsen, tandartsen, orthodontisten, neurologen, KNO-artsen, kaakchirurgen en 

gnathologen (specialist op het gebied van kauwen).

Bij de Orfeokliniek is voor patiënten die een chirurgische kaakcorrectie hebben 

ondergaan, een bezoek aan de kaakfysiotherapeut onderdeel van hun behandeling.

WELKE KLACHTEN BEHANDELT DE KAAKFYSIOTHERAPEUT?

De kaakfysiotherapeut behandelt klachten van pijn in de kaak, andere pijnen in het 

hoofd/halsgebied en klachten door niet goed functioneren van de kaak. 

Met deze klachten kunt u bij de kaakfysiotherapeut terecht:

• kaakpijn of mondopeningsbeperking

• hoofdpijn

• onverklaarbare kiespijn, waarvoor de tandarts geen oorzaak kan vinden

•  onverklaarbare KNO-klachten als oorpijn, dicht gevoel in de oren, slikklachten en 

keelpijn

Ook behandelt zij klachten in het hoofd/halsgebied als gevolg van:

• ongelukken, botbreuken, kanker, reuma en andere aandoeningen

• verplaatsing van de boven- en/of onderkaak (chirurgische kaakcorrectie) 

De kaakfysiotherapeut onderzoekt, eventueel in overleg met andere specialisten, 

waar de oorzaak ligt. Met therapie kan zij helpen bestaande klachten op te lossen 

en nieuwe te voorkomen.



HOE ZIET DE BEHANDELING ERUIT?

Bij uw eerste afspraak bespreekt de kaakfysiotherapeut wat de klachten zijn. 

Daarbij onderzoekt ze alle factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Ook gaat ze 

na of er andere klachten zijn die met de hoofdklacht samenhangen. 

Als ze een goed beeld heeft van de situatie, bespreekt ze de oorzaak van de 

klachten en hoe deze kunnen worden verminderd of verholpen. Ook legt ze uit wat 

u zelf kunt doen om tot verbetering te komen. 

Hierna start u met de behandeling. Afhankelijk van de ernst en duur van de klachten 

kan deze bestaan uit 2 tot 10 behandelsessies.
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VEELGESTELDE VRAGEN

Heb ik een verwijzing nodig?

De kaakchirurg, de orthodontist, maar ook een KNO-arts of andere specialist 

evenals uw eigen tandarts en huisarts kunnen u naar de kaakfysiotherapeut 

verwijzen. Een verwijzing is niet vereist. U kunt ook rechtstreeks een afspraak 

maken, zonder verwijsbrief. In dat geval beoordeelt de kaakfysiotherapeut eerst  

of orofaciale fysiotherapie voor u de aangewezen behandeling is. 

Wordt mijn behandeling vergoed?

Voor kaakfysiotherapie gelden dezelfde vergoedingsregels als voor algemene 

fysiotherapie. Jongeren tot 18 jaar krijgen hun behandeling vergoed vanuit de 

basisverzekering. Fysiotherapie voor personen van 18 jaar of ouder zit niet in de 

basisverzekering; u kunt zich er wel aanvullend voor verzekeren.

Heeft u een aanvullende verzekering waar fysiotherapie in zit, dan bent u 

verzekerd voor de kaakfysiotherapeut. Kijk dan in de polisvoorwaarden hoeveel 

behandelingen uw zorgverzekeraar precies vergoedt.

Ik heb een afspraak maar ben verhinderd, wat nu?

Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan een nieuwe afspraak 

inplannen, waardoor uw behandeling geen vertraging oploopt. Zeg een afspraak 

minstens 24 uur van tevoren af. Doet u dit niet, dan worden kosten in rekening 

gebracht.



Orfeokliniek

Orfeoschouw 38

2726 JG Zoetermeer

info@orfeokliniek.nl

www.orfeokliniek.nl

GOED OM TE WETEN
Bij de Orfeokliniek werkt een team van specialisten nauw samen om patiënten zo 

goed mogelijk te helpen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons: 

we staan u graag te woord!

• Tijdens onze openingstijden op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur: 079 - 343 85 30.

• Buiten onze openingstijden wordt u op bovenstaand nummer bij keuze 1   

 doorverbonden met onze spoeddienst. 
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