
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?  
 
Dit is moeilijk aan te geven. Er bestaat 
veel verschil in het reactievermogen  
tussen mensen onderling, met name het 
tempo waarin triggerpoints te 
inactiveren zijn.  In het algemeen geldt: 
hoe langer de  periode tussen het 
ontstaan van de klachten en het begin 
van de behandeling, des te groter het 
aantal  benodigde behandelingen. 
 
 
Wat zijn de kosten?  
Deze  behandeltechniek valt onder  
fysiotherapie. Indien uw aanvullende 
verzekering dit dekt, worden ook de  
kosten voor dry needling vergoed.  
 
Voor verdere informatie: 
 Bezoek onze website: www.trifysio.nl 
 Volg ons op facebook    
(tri fysio– fysiotherapie)   

De behandeling:  
De betrokken spieren worden enkele 
keren aangeprikt met een dun naaldje.  
Op deze manier worden meerdere 
triggerpoints geïnactiveerd. Het effect  
van het aanprikken is direct 
waarneembaar doordat de verharde 
streng zich meteen ontspant.  
Voor het behoud van de verbeterde  
beweeglijkheid krijgt u aansluitend  
instructies voor (rek)oefeningen.  
 
 
Hoe voelt de behandeling aan?  
 
Het inbrengen van het naaldje voelt u 
niet. Op het moment dat de triggerpoint 
aangeprikt wordt zal de spier zich kort 
aanspannen. Dit wordt een twitch  
genoemd. Het geeft enige pijn ter plaatse 
en soms ook de herkenbare uitstralende 
sensaties. Iedereen ervaart deze pijn 
verschillend. 
Aangezien de behandeling direct in de 
spier plaatsvindt door middel van het 
naaldje, kan er een beurs gevoel in de 
spier ontstaan. Deze napijn zal na verloop 
van tijd verdwijnen.  
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Wat is dry needling?  

  

Dry needling is een behandeltechniek 
die gebruikt kan worden door een 
gespecialiseerde fysiotherapeut. De  
therapie is gericht op klachten in de 
spieren. Met dry needling worden 
triggerpoints (spierverhardingen) 
geïnactiveerd via het gericht prikken met 
een dunne naald  binnen de spier. De 
werking van  deze techniek is recent 
middels  wetenschappelijk onderzoek 
aangetoond.  
 
Dry needling is niet hetzelfde  als 
acupunctuur.  

  

Bij acupunctuur worden vaak meerdere 
naalden  in het lichaam geprikt, die daar 
enige tijd blijven zitten.  Bij dry needling 
wordt tijdens de behandeling één naald  
gebruikt waarmee meerdere 
triggerpoints worden aangeprikt.  
Dry needling werkt direct in op de  
spieren en is geen `energie’- 
behandeling.  Dry needling is op geen 
enkele wijze te vergelijken met 
acupunctuur.  
 
 
 

Wat is een triggerpoint?  

  

Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in 

een verharde streng in de spierbuik en is 

waarneembaar als een plaatselijke  

verdikking. Naast lokale drukpijn 

veroorzaakt het een door u herkenbare 

pijn op afstand. Dat is de reden dat u de 

pijn op een andere plek kunt voelen dan 

waar wij de oorzaak van deze pijn 

vaststellen.  

 

Symptomen van triggerpoints  

 

 Bij het belasten van de spier met een 
triggerpoint ontstaat pijn in een 
bepaald gebied kenmerkend voor die 
spier 

 Stijfheid en verminderde spierfunctie  
 Pijnvermijdingsgedrag 
 Pijnlijke oog- en oorsymptomen 
 Reacties zoals zweten, duizeligheid, 

licht in het hoofd, wazig zien, rillerig 
zijn of koude handen.  

Een aantal van deze klachten zult u  

wellicht herkennen!  

Hoe ontstaan triggerpoints?  

Een triggerpoint kan ontstaan door een 
acute (verkeerde beweging, ongeluk) of 
chronische (langdurige verkeerde 
werkhouding) overbelasting. Ten gevolge 
van deze overbelasting ontstaat er een 
ingewikkeld fysiologisch proces in de 
spier op celniveau en er ontstaat een 
zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel.   

Meestal ontstaan klachten door een 

samenhang van verschillende factoren.  

Bijvoorbeeld een combinatie van 

overbelasting van de betreffende spier 

(door werk of trauma) met ongunstige 

omstandigheden zoals stress, 

vermoeidheid, slechte voeding, spieren 

die niet kunnen ontspannen etc. Soms is 

de oorzaak van de klacht voor u duidelijk 

maar vaak weet u de oorzaak niet 

precies en zijn de klachten geleidelijk 

ontstaan en toegenomen.  

 
Waaruit bestaat de behandeling?  

  

-Onderzoek:  

De fysiotherapeut zal allereerst via een 

gesprek en onderzoek uw klachten 

analyseren. Daarna worden de spieren     

onderzocht die deze pijn veroorzaken.    

Specifiek wordt in de spieren gezocht 

naar triggerpoints.  


