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Max Kloekke, tevens locatie coördinator in 
stadshagen van Fysio Zwolle, is beide:
na zijn vierjarige opleiding tot algemeen 
fysiotherapeut volgde hij een driejarige 
studie tot Master Manueel Therapeut. “Ze 
hebben veel raakvlakken, maar manuele 
therapie richt zich op gespecialiseerd 
onderzoek en behandeling van gewrichten, 
met name de wervelkolom. De manier 
van denken bij deze behandelvorm is 
anders, meer gericht op het verklaren van 
klachten. Door in standhoudende factoren 
op te sporen, kun je als manueel therapeut 
gerichter behandelen. Vaak merk je 
effecten snel: bewegen gaat soepeler en de 
pijn neemt af of verdwijnt.” 

De manueel therapeut gebruikt vaak 
zijn handen bij de technieken, vandaar 
de naam. “Mensen hebben daarbij het 
beeld van het bekende ‘knakje’ in de nek 
of onderrug, maar dat is maar een klein 
onderdeel van manuele therapie”, legt hij 
uit. “Centraal staat het klinisch redeneren 
en de uitgebreide specifieke kennis van 
de werking en ziekteleer van gewrichten.’’ 
Gewrichten gaan niet vanzelf pijn doen; er 
zit altijd een oorzaak achter. Ik voer dan 
ook vraaggesprekken met mijn patiënten: 
bijvoorbeeld over de omgang met hun 
gezondheid, leefstijl, woonomgeving of 
werksituatie.

Ik kijk dus niet alleen naar lichamelijke, 
maar ook naar psychologische en 
sociale factoren. Stress kan bijvoorbeeld 
meespelen bij klachten. Die informatie 
combineer ik met de uitkomst van 
lichamelijke onderzoek. Het is zoeken 
en puzzelen naar de relatie tussen deze 
factoren. Op basis daarvan stellen 
we samen een gezondheidsprofiel en 
behandel- en evaluatiedoelen op. Zo 
werken we samen toe naar een oplossing 
waar de patiënt op korte, maar ook op 

lange termijn, baat bij heeft.” Daarnaast kan 
de patiënt houdings- en bewegingsadviezen 
meekrijgen.  

Echografie en shockwave  
Naast de manuele therapie heeft Max nog 
twee andere specialisaties. Echografie 
werkt met hoogfrequente geluidsgolven 
die het lichaam worden ingestuurd met 
een kleine scanner, die op de huid geplaatst 
wordt. ‘’De geluidsgolven uit de scanner 
kaatsen terug op het onderhuidse weefsel 
naar de scanner waarop het echoapparaat 
een beeld vormt’’, legt Max uit “waardoor je 
vermoedens over de aard van de klachten 
kunt aantonen of juist uitsluiten. Het is een 
aanvulling op het lichamelijk onderzoek, 
die een gerichtere behandeling mogelijk 
maakt.”  

Ook shockwavetherapie, een 
behandeltechniek met krachtige 
‘schokgolven’ kan een aanvulling zijn op 
de fysiotherapeutische behandeling. “Met 
name bij hielspoor, pijn aan de achillespees 
of andere langdurige peesklachten is het 
van toegevoegde waarde. Deze behandeling 
versnelt de aanzet tot herstel en zorgt voor 
pijnvermindering op korte termijn. Om de 
belastbaarheid van de pezen te verhogen 
hoort bij alle aandoeningen een individueel 
oefenprogramma. 
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Manuele therapie bij Fysio Zwolle:

Met brede kijk 
zoeken naar 
oorzaken

Max 
Kloekke 

manueel therapeut  
bij Fysio Zwolle

“Manuele therapie 

brengt meer diepgang 

aan in de behandeling. 

De manueel therapeut 

kijkt met specialistische 

wetenschappelijke 

kennis naar bewegings- 

gerelateerde klachten.” 

Aldus Max Kloekke van 

Fysio Zwolle. 
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