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Manueeltherapie bij 
baby’s en kinderen

Veiligheid/risico’s
Sinds 2006 en tot en met 2014 behandelden 
Nederlandse kinder-manueeltherapeuten 68.409 
zuigelingen in 221.266 behandelingen zonder één 
gerapporteerde complicatie! Men kan dus stellen 
dat hier sprake is van een veilige behandelvorm. 
Er worden in de kinder-manueeltherapeutische 
behandeling van de zuigeling dan ook geen harde 
manueel therapeutische technieken (kraken) 
gebruikt maar enkel mobiliserende zachte 
technieken. Naast de zuigelingen behandelen 
kinder-manueeltherapeuten jaarlijks ook 
duizenden kinderen in de leeftijd 0–18 jaar voor 
wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals rugpijn, 
hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen, slechte 
tot matige motoriekontwikkeling etc. 
De behandelmethode staat los van de 
behandeling van zuigelingen en kinderen 
door chiropractoren, osteopaten, 
craniosacraaltherapeuten en andere 
complementair werkende zorgsoorten.  
De kinder-manueeltherapeut is dus BIG 
geregistreerd én moet zijn of haar registratie 
in het kwaliteitsregister van het KNGF en de 
registratie bij de EWMM in stand houden door 
voortdurende na- en bijscholing. Alleen zo kan 
de kwaliteit van de behandelingen worden 
gegarandeerd.

Zie voor uitgebreide informatie: www.ewmm.net
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  (Sport-) fysiotherapie

  Manueeltherapie

  Oedeemtherapie

  Geriatrie

  Kinderfystiotherapie

  Ergotherapie
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Kinder-Manuele Therapie
Kinder-Manuele Therapie is een specialisme in de 
manuele therapie. De Kinder-Manueel-Therapeut 
is geschoold in het behandelen van zuigelingen, 
peuters, basisschoolkinderen en adolescenten 
en is EWMM-geregistreerd. Het gaat met 
name om stoornissen in de symmetrische 
ontwikkeling van de baby/ het kind als gevolg 
van bewegingsstoornissen (beperkingen) in de 
bovenste nekgewrichten. Deze zijn vaak ontstaan 
tijdens het geboorteproces.

Algemeen
Hoe eerder het beeld wordt (h)erkend, hoe beter 
het te beïnvloeden is door speciale manuele 
therapie. Hierbij gebruik wordt gemaakt van zeer 
zachte manuele impulsjes (egg-shelltechniek), 
wat de behandeling veilig maakt. Vanwege de 
goede resultaten wordt manuele therapie bij 
zuigelingen/peuters momenteel wetenschappelijk 
onderzocht.

Frank van der Valk
Binnen onze praktijk is Frank 
van der Valk (zelf vader van  
jongens) opgeleid tot kinder-
manueeltherapeut. Frank 
heeft als fysiotherapeut, 
sportfysiotherapeut, 
manueeltherapeut, kinder-
manueeltherapeut en 
docent een flinke dosis 
kennis en ervaring om 

uw kind van de juiste behandeling te kunnen 
voorzien. Registernummer EWMM: 305748.

Voorafgaand aan het consult met de kinder-
manueeltherapeut zal de kinderfysiotherapeut de 
intake verzorgen en bekijken of een behandeling 
kindermanuele therapie wordt geadviseerd en 
deze voorlichten aan de ouders.

Vroege kenmerken kunnen zijn:
•  het hoofdje staat scheef en draait naar een kant
•  asymmetrie van de schedel
•  het kind huilt veel en slaapt slecht (dit is het meest 

bekende, maar niet het enige symptoom)
•  een scheef ruggetje
•  de neiging tot overstrekken
•  een asymmetrische heupontwikkeling
•  asymmetrisch bewegen van armen en benen
•  slikklachten en makkelijk overgeven
•  protesthuilen bij het aan- en uitkleden, een buiklig/

zijlig naar een beperkte kant

Late kenmerken kunnen zijn:
•  het kind wil niet kruipen, vroeg staan en lopen
•  de motoriek ontwikkelt zich matig en vertraagd
•  evenwichtsproblemen, fietsen leren is lastig
•  veel struikelen en vallen met slechte 

opvangreacties
•  een vertraagde spraakontwikkeling
•  snel vermoeid, snel ontstemd, woede-aanvallen
•  ”lijkt” aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
•  een slechte zithouding, wakker worden met 

hoofdpijn
•  vaak hoofdpijn hebben op school met slechte 

concentratie
•  snel een opdracht vergeten
•  het kind is onzeker, onrustig en heeft veel 

aandacht nodig


