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Specialisaties  

Bij Fysiotherapie Hoogstraat bent u als cliënt op  

het juiste adres.  

Wij bieden naast orofaciaal fysiotherapie ook: 

• De ”gewone” fysiotherapie

• Beweegprogramma’s o.a. DM II & COPD                 

• Bekken(bodem) therapie    

• Dry Needling               

• Fysio Fitness              

• Haptonomie                 

• Kinderfysiotherapie                 

• Manuele therapie                               

• Oedeemfysiotherapie/Lymfedrainage                 

• Rugscholing       

Ook kunt u bij ons revalideren & reactiveren na:

• CVA (hersenbloeding) of NAH  

• Osteoporose/Artrose/REUMA

• Hartinfarct of hartoperatie

• Heup/knie operaties

• Operaties aan de wervelkolom bijv. HNP

• Vaatlijden (etalagebenen)

• Kanker

• Ongeval

• Parkinson

• Whiplash

Heeft u nog 

een vraag?

Bel dan geheel 

vrijblijvend  

0412 - 453608 
Word onze volger:

VERHELPT 
KLACHTEN 
aan HOOFD, 
HALS & KAAK 

Orofaciaal fysiotherapie

Hoogstraat

Openingstijden:

maandag t/m donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 18.00 uur

zaterdag

in onderling overleg 

Fysiotherapie Hoogstraat 

Hoogstraat 11

5384 BJ  Heesch 

0412 - 453608

info@Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Aangesloten bij:



Intake: snel duidelijkheid

Het onderzoek voor behandeling bestaat uit een  

aantal stappen.

•  Wij stellen u vragen over uw klacht, bijvoorbeeld 

hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of 

verminderen.

•  Daarna volgt een lichamelijk onderzoek naar de 

klacht, waarbij wij uw houding en bewegingen 

beoordelen. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken 

van de klachten zitten.

• Naar aanleiding hiervan bepalen wij of behande-

ling zinvol is. Is dat niet het geval, dan bekijken we 

samen met u de andere mogelijkheden.

• Na een eerste afspraak is dus meteen duidelijkheid 

over het vervolg.

De orofaciaal fysiotherapeut

Wij helpen u als u klachten heeft aan spieren 

en gewrichten in het hoofd, het halsgebied of 

aan het kauwstelsel. In de volksmond worden 

we vaak aangeduid als kaakfysiotherapeut; een 

term die de lading maar voor een deel dekt. 

Fysiotherapie Hoogstraat heeft gespecialiseerde 

fysiotherapeuten en is uitgebreid geschoold 

in houdings- en bewegingsproblemen in het 

hoofd-, hals- en kaakgebied.

Meer bewegingsvrijheid

De effecten van de behandeling zijn vaak snel merkbaar: 

u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en 

een afname van de klacht.

Blijf niet lopen met uw klacht

Doorlopen met pijn is niet verstandig. Het belemmert u 

in uw algemene dagelijks bewegen. Heeft u vragen over 

spieren of gewrichten die u last geven aan het hoofd, de 

hals of kaak, neemt u dan vrijblijvend contact op. 

Geen verwijsbriefje nodig

U kunt zonder verwijzing behandeld worden.

Vergoedingen 

Orofaciale fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar 

in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 

18 jaar is een aanvullende verzekering fysiotherapie 

nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. 

Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Behandeling:  

gericht op effectiviteit 

Doel van behandeling bij de orofaciaal fysiothe-

rapeut is u beter te laten functioneren, zodat u 

weer zonder klachten kunt eten, praten, lachen, 

zingen, dat u hoofdpijnvrij wordt of klachten rond 

duizeligheid verdwijnen. Het behandelprogramma 

bestaat uit goede begeleiding met advisering 

over houding en beweging, oefeningen en  

specifieke behandeltechnieken om de spieren en 

gewrichten beter te kunnen laten bewegen.

Waar kunt u aan denken... 

• Kaakklachten

• Klemmen van de kaak en tandenknarsen

• Pijn in het gelaat, hoofd, nek of de hals

• Aangezichtsverlamming

• Duizeligheid

• Hoofdpijnklachten

• De gevolgen van ongelukken en botbreuken, 

de gevolgen van kanker, in relatie tot het be-

wegend functioneren van het hoofd-halsgebied

Wij werken samen met diverse huisartsen, tand-

artsen, orthodontisten of medisch specialisten, 

zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog.
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