
DRY NEEDLINGKAAKKLACHTENVEEL VOOKOMENDE KLACHTEN ZIJN:
• pijn in en/of rond de kaak
• niet goed de mond kunnen openen
• niet goed de mond kunnen sluiten
• niet goed kunnen kauwen/eten
• knarsen en kraken tijdens het openen  
 en/of sluiten van de mond
• gevoelsstoornissen in en rond de wang
• aangezichtspijn
• hoofdpijn
• nekpijn
• spanning in nek-, gezichts- en/of  
 hoofdspieren
• oorklachten
• duizeligheidsklachten  

KAAKKLACHTEN

FYSIO-THERAPIE Sterk inBeweging!

Hofland-Van Geest Sportbegeleiding biedt
 (sport)fysiotherapie, manuele therapie, 
cursussen en trainingen in Naaldwijk, 

Wateringen en Kwintsheul.

Naaldwijk
Schaepmanstraat 38a

2672 AS Naaldwijk 

Kwintsheul
Sportcomplex Quintus

Leeuwerik 1c
2295 PE Kwintsheul

Wateringen
Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld

Heulweg 34b
2291 BZ Wateringen

T: 0174 - 20 00 20
E: info@hoflandvangeest.nl

www.hoflandvangeest.nl



Bij pijn in de mond, in het gebied van de kaak 
en/of kiezen, wordt vaak gedacht aan een pro-
bleem met het gebit. Hiervoor raadpleegt u 
uw tandarts. Het gebeurt regelmatig dat bij uw 
tandartsbezoek niets gevonden wordt. 

Het probleem wordt dan mogelijk veroorzaakt 
door een stoornis in het kaakgewricht (temporo-
mandibulaire gewricht) of hoog in de nek (cer-
vicale wervelkolom) of door een stoornis in de 
kaak- of nekspieren. Deze stoornis kan uitstralen 
langs de kaaklijn, waardoor er pijn in het aange-
zicht of in de kaak kan worden ervaren.

Een fysiotherapeut gespecialiseerd in kaakklach-
ten kan dan uitkomst bieden.

DIAGNOSE EN THERAPIE
Het kaakgewricht zal zowel van buitenaf als van 
binnenuit (via de mond) worden onderzocht, op 
zoek naar de oorzaak van uw klacht. De thera-
peut onderzoekt ook uw nek. 

Wanneer er tot behandeling wordt overgegaan 
zullen alle betrokken gewrichten en spiergroe-
pen meegenomen worden in de behandeling(en) 
middels manuele technieken. Veelal worden er 
oefeningen voor thuis meegegeven.

WAT KOST EEN BEHANDELING?
Deze methode is een onderdeel van een norma-
le Fysiotherapie behandeling. Als u aanvullend 
verzekerd bent voor Fysiotherapie, wordt deze 
behandeling conform de door u gekozen polis 
vergoed. 

EEN AFSPRAAK MAKEN?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met onze praktijk.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over Fysiotherapie bij 
kaakklachten kunt u contact opnemen met 
Wietske van der Lans-Vreugdenhil, Orthopedisch 
manueel therapeut (locatie Naaldwijk).
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