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Beroepsgroep manuele therapie borgt kwaliteit zelf 
 
Standpunt 
Goede en doelmatige manueel therapeutische zorg staat voor de NVMT centraal. 
Regie van de kwaliteit van manuele therapie hoort binnen de beroepsgroep:  
als collega’s spreken we elkaar aan op de indicatie manuele therapie én op de 
naleving van het doelmatig en efficiënt manueel therapeutisch handelen.  
Controle op doelmatigheid door zorgverzekeraars is hierdoor niet meer nodig.  
Vanuit deze gedachte is het idee MT-Ned(t) ontstaan: een netwerk van praktijken die 
goede en doelmatige manuele therapie garandeert en declareert conform de geldende 
beroepsstandaarden en domeinbeschrijving. Binnen het netwerk borgen de 
aangesloten praktijken de kwaliteit van de manuele therapie dus zelf. 

 
Achtergrondinformatie 
 
Kwaliteit manuele therapie 
Manueel therapeuten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn omschreven in 
het Beroepscompetentieprofiel manueel therapeut. De manueel therapeut bewijst zijn kennis 
en kunde door ingeschreven te staan in een kwaliteitsregister fysiotherapie.  
Ook levert hij doelmatige zorg: cliënten met (complex) musculoskeletale gezondheids-
problemen weer zelfstandig laten functioneren in de maatschappij, waarbij de zorgkosten in 
het oog gehouden worden. 

Manueel therapeuten staan ingeschreven in kwaliteitsregister fysiotherapie 
De manueelt herapeut laat zien dat hij voldoende kennis en kunde heeft doordat hij 
ingeschreven is in het register manueel therapeut van het Centraal Kwaliteitsregister 
Fysiotherapie (CKR) of van het register manueel therapeut van Stichting Keurmerk 
Fysiotherapie (SKF).1  

Registratie 
Om in het CKR- of SKF-register manueel therapeut opgenomen te worden moet een 
manueel therapeut een door de NVMT erkende MSc (master) opleiding, 
afstudeerrichting manuele therapie (European Qualification Framework 7 (EQF 7)) 
hebben afgerond. 

De door de NVMT erkende opleidingen voldoen aan de NVAO-criteria en de 
internationale eisen van de International Federation of Orthopedic Manipulative 
Physical Therapy (IFOMPT). 

Herregistratie 
Om in een CKR-* of SKF-deelregister manueel therapeut te mogen blijven 
(herregistratie), moet de manueel therapeut voldoen aan de eisen zoals omschreven 
door de NVMT. De NVMT heeft de kwaliteitscriteria voor registratie en herregistratie 
voor het register manueel therapeut opgesteld. Herregistratie vindt om de vijf jaar 
plaats. 

Om op 1 januari 2025 (opnieuw) geregistreerd te worden in het CKR en SKF moet de 
manueel therapeut een door de NVMT erkende masteropleiding hebben afgerond.  

 
1 Waar CKR wordt genoemd, wordt tevens de opvolger van dit systeem bedoeld: KRF NL 
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Manueel therapeuten leveren van doelmatige zorg 
De manueel therapeut levert doelmatige zorg zoals omschreven in het Beroeps-
competentieprofiel manueelt herapeut. De inhoud van de opleidingen, de eisen van de 
kwaliteitsregisters en het handelen van de manueel therapeut zijn gebaseerd op het 
beroepscompetentieprofiel. Onder manueel therapeutisch doelmatig handelen verstaan we:  

De (master) manueel therapeut is over het algemeen ook werkzaam als fysiotherapeut.  
De indicatiestelling van manuele therapie, een complex musculoskeletale 
gezondheidsprobleem, behoort tot het domein manuele therapie en wordt door de manueel 
therapeut vastgesteld, gebaseerd op de uitkomsten van het (manueel therapeutisch) 
diagnostisch proces. 
Het complexe musculoskeletale gezondheidsprobleem bepaalt de indicatie manuele therapie 
en niet de situatie dat de hulpvrager bij een manueel therapeut terecht is gekomen. 
De manueel therapeut biedt effectieve doelmatige zorg door zijn diagnostische vaardigheden 
en specifieke technische vaardigheden in te zetten. Doelmatigheid van zorg, waarbij de 
manueel therapeut zijn maatschappelijke verantwoording neemt, wordt duidelijk beschreven in 
het Beroepscompetentieprofiel manueel therapeut. Dit betekent cliënten met een (complex) 
musculoskeletaal gezondheidsprobleem weer zelfstandig te laten functioneren in de 
maatschappij, waarbij de zorgkosten in het oog gehouden worden. Dit is een vast onderdeel 
van het dagelijks handelen van de manueel therapeut. 

Manueel therapeuten werken volgens de domeinbeschrijving manuele therapie  
Het domein waarin de manueel therapeut zijn zorg verleent is als volgt beschreven in de 
Domeinbeschrijving manuele therapie:  

De manueel therapeut is een hoogopgeleide professional en is specialist op het gebied van 
het diagnosticeren en behandelen van complexe gezondheidsproblemen van het 
bewegingsapparaat, waarbij complexiteit als volgt is gedefinieerd: De complexiteit van de 
ervaren gezondheidsproblemen is in de regel niet in de aandoening of hoeveelheid aan 
variabelen gelegen, maar in de niet-lineaire interactie tussen alle factoren onderling plus hun 
interactie met adaptieve systemen. Deze niet-lineaire interactie resulteert in onvoorspelbare 
en onzekere uitkomsten die anders zijn dan de afzonderlijke delen.  

 
Borgen kwaliteit manuele therapie met MT-Ned(t) 
De zorgverzekeraar controleert of een manueel therapeut doelmatig werkt. Dit doet de 
zorgverzekeraar op basis van afwijkend declaratiegedrag. De NVMT vindt dat deze controle 
niet bij de zorgverzekeraar maar bij de beroepsgroep zelf hoort te liggen: als collega’s 
kunnen wij elkaar aanspreken op de indicatie manuele therapie én op de naleving van het 
doelmatig en efficiënt manueel therapeutisch handelen. 

Vanuit die gedachte is MT-Ned(t) ontstaan: een netwerk van praktijken die garant staan voor 
het toepassen van manuele therapie en het declareren daarvan conform de geldende 
beroepsstandaarden en domeinbeschrijving.  

In 2019 is gestart met een pilot om MT-Ned(t) vorm te geven dat in 2020 wordt voortgezet. 
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