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WAT IS DRY NEEDLING?

Dry needling is een specialisatie van de fysiotherapeut en 
richt zich op behandeling van klachten in het houdings- en 
bewegingsapparaat. Via het gericht prikken binnen de spier 
met een dunne naald worden spierverhardingen(myofasciale 
triggerpoints) ontspannen.

Dry needling is geen acupunctuur en wordt wetenschappelijk 
verklaard vanuit de neurofysiologie: de spierontspanning komt 
tot stand via de reflexboog.

WAARUIT BESTAAT DE BEHANDELING BIJ 
MYOFASCIALE PIJNKLACHTEN:

 • onderzoek: wat is de oorzaak van de klachten en is er  
  sprake van myofasciale pijnklachten (gericht onderzoek  
  van spieren die de pijn kunnen veroorzaken)
 • massagetechnieken, rekoefeningen,    
  ontspanningsoefeningen, oefentherapie, medical taping,  
  adviezen voor thuis/werk/sport
 • dry needling

KENMERKENDE SYMPTOMEN VAN EEN 
MFTrP:

 • pijn ter plekke in de spier met of zonder uitstraling
 • myofasciale pijn varieert van een zwaar zeurend of  
  drukkend gevoel tot een doof, tintelend gevoel,  
  maar kan ook zeer heftig en stekend zijn.
 • bewegingsbeperking/ stijfheid
 • krachtsverlies
 • gevoelige huid
 • reacties als zweten, duizeligheid, licht in het hoofd,  
  wazig zien, rillerig zijn of koude handen

WAT IS DRY NEEDLING?

Bij dry needling wordt een steriele, niet holle 
acupunctuurnaald door de huid heen in een triggerpoint 
geprikt. Hierdoor wordt een reflex opgewekt (local twitch 
response LTR), waardoor de spiervezels onwillekeurig 
samentrekken en daarna een ontspanning in de 
aangedane spier bewerkstelligen. Vaak wordt tijdens het 
prikken de uitstralende pijn gevoeld. Een groot voordeel 
van dry needling is dat de spierstofwisseling die door 
de triggerpoints ernstig gehinderd werd meteen gaat 
herstellen. 

Dry needling is geen pijnvrije behandelingstechniek, 
maar de meeste mensen kunnen de behandeling goed 
verdragen. De behandeling veroorzaakt naast wat pijn 
soms tijdelijk een verminderde functie. Dit verdwijnt 
binnen enige uren tot dagen, daarna ervaren de meeste 
mensen een verbetering van de klachten.

MYOFASCIALE TRIGGER POINTS/
MYOFASCIAAL PIJNSYNDROOM:

Onder myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het 
houdings- en bewegingsapparaat welke veroorzaakt worden door 
de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (MFTrP).  
Een MFTrP (pijnlijke spierverharding) kan bewegingsbeperking, 
stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken.  
Een triggerpoint is een kleine, voelbare verharding in de spier, 
die pijnlijk is bij druk. Het is een plaatselijke verkramping van een 
aantal spiervezels. Door deze verkramping staat de gehele bundel 
van spiervezels strak en voelt aan als een strakke streng.  
Druk op de triggerpoint kan een uitstralende pijn veroorzaken 
(referred pain). Dat is de reden dat u de pijn op een andere plaats 
voelt dan waar wij de oorzaak van deze pijn vaststellen.

HOE ONTSTAAN MYOFASCIALE 
TRIGGERPOINTS:

Meestal ontstaan de klachten door een combinatie van 
verschillende factoren:  

 • overbelasting met ongunstige omstandigheden zoals  
  stress, vermoeidheid, slechte voeding, overtraining,  
  slaaptekort,  chronische infecties en allergieën of  
  verkeerde houding
 • langdurige immobilisatie door gipsverband
 • acuut door verkeerde beweging of een ongeluk

WANNEER GEEN DRY NEEDLING:

 • acuut letsel
 • bloedstollingsproblemen, gebruik van  
  bloedverdunners
 • naaldangst
 • zwangerschap

KOSTEN DRY NEEDLING:

Dry needling is een onderdeel van reguliere 
fysiotherapie. De behandeling wordt vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering. Meestal volstaan 4-6 
behandelingen.


