Wat gebeurt er
tijdens een behandeling?
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Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

kunnen de symptomen optreden waarvoor u gekomen

Afhankelijk van de ernst van de klachten, heeft u

bent. Bij voorbeeld hoofdpijn als we in de nek
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Hoe diep komt de naald?
Afhankelijk van het doel en de spier die we behandelen zijn er verschillende naalden. Een oppervlakkige
spier op de rug heeft een kortere naald nodig dan
een spier diep in de bil. We werken met naalden

Contact

van 2,5 cm en 4 cm. Deze naalden zijn ultra dun.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen:

Wat kan ik verwachten
en zijn er bijwerkingen?

Fysiopracticum
Neuweg 27f

Hoewel het zelden voorkomt zijn er enige risico’s bij

1211 LV Hilversum (Casa Cura)

de behandeling. Deze risico’s zijn bloedingen, infectie,

T 035-6247215

aanprikken van een zenuw of bloedvat en flauwvallen.
Of kijk op www.fysiopracticum.com

Dry needling

Informatie
voor patienten

Dry needling
van triggerpoints
Dry needling van triggerpoints is een techniek
die pijnsymptomen kan verminderen. Het is
een techniek die triggerpoints behandeld met
een steriele acupunctuurnaald.
Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs die
deze behandeling van spieren als een effectieve
methode beschouwd om pijnklachten te
verminderen.
In deze folder staan de meest gestelde vragen
over dry needling en triggerpoints. De antwoorden helpen u te begrijpen wat het is en hoe het
u kan helpen bij uw klachten.

Wat is een Triggerpoint?

Hoe werkt het?

Een triggerpoint is een gespannen en geïrriteerd

Met het aanprikken van een triggerpoint met een naald
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wordt een mechanische, chemische en neurofysiologische
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hoge spanning in de spierknoop krijgt dat stukje spier
te weinig doorbloeding, hierdoor kan de spier niet

Wat is het verschil met acupunctuur?

meer goed aanspannen en verkort.

Beide technieken maken gebruik van dezelfde naaldjes,
echter ze hebben een ander doel. Acupunctuur is een

Triggerpoints kunnen lokaal pijn veroorzaken als je

traditionele Chinese behandelmethode met als doel het
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needling is een westerse techniek die gericht is op het

triggerpoint in de bil geeft pijn in de lage rug en heup.

herstellen van Triggerpoints en de symptomen veroorzaakt

En triggerpoints in de schouders kunnen hoofdpijn

door de triggerpoints.

veroorzaken.

Wat is triggerpoint Dry needling?

Wie zijn er in de praktijk bevoegd?
Erik van den Akker heeft de cursus dry needling skills van

Bij dry needling van triggerpoints wordt een steriele

Arjen de Vrijer en Alfred Guljé in november 2015 gevolgd

acupunctuurnaald gebruikt die in het triggerpoint

en is gecertificeerd om deze techniek veilig en met in

wordt geprikt. Het wordt dry needling genoemd

achtneming van het internationale safety voorschriften

omdat de naald zelf de behandeling is, er worden

uit te voeren.

geen medicatie of vloeistoffen geïnjecteerd.

Wat is het klachtenbeeld bij
triggerpoints?
Patiënten met actieve triggerpoints klagen in de regel
over moeilijk te lokaliseren, regionale zeurende pijn
onder de huid, in de spieren en gewrichten. Zelden
hebben ze scherpe, lokale pijn. De zeurende pijn wordt

Dry needling verschilt
wezenlijk van acupunctuur.
Dry needling is geen ‘energie’
behandeling.

vaak gevoeld op enige afstand van het triggerpoint ook
wel het uitstralingsgebied genoemd. Voor elke spier
bestaat een specifiek uitstralingsgebied. Ook zenuwpijn,
(uitstraling in een zenuw als ischias of uitstraling in
de arm), peesontstekingen, hoofdpijn en bewegingsbeperkingen in gewrichten kunnen baat hebben bij

www.dryneedling.nl

Dry needling.

