Betrouwbaarheid
McKenzie MDT is momenteel wereldwijd de
meest onderzochte en best gedocumenteerde
behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten
worden in vele internationale richtlijnen voor
manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het McKenzie MDT register staan
vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes hun kennis in een
theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij
zullen u volgens de vast omschreven principes
van McKenzie MDT onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij
aan regelmatige bij- en nascholing deelnemen.
Voor verdere informatie kunt u kijken op de
site www.mckenzie.nl
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De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals
mobilisaties en/ of manipulaties.

Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk
kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor
behandeling met McKenzie MDT.
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