
van pijnklacht

naar spierkracht

Triggerpoint therapie
behandeling van spierknopen



Myofasciale Triggerpoints:

� Kleine samentrekkingen van spierweefsel
(knopen), die spiervezels gespannen houden,
ook in rust,

� Pijnlijk als je op een knoop drukt,

� Actief triggerpoint veroorzaakt spontane
pijn of pijn als gevolg van beweging, latent
triggerpoint is een gevoelige plek met pijn
of gevoeligheid als je erop drukt.

� Stralen pijn uit naar
andere plaats in het
lichaam

� Ontstaan door over-
belasting,  te zware
inspanning maar ook
door inactiviteit, een
val of ongeluk,  slech-
te voeding of stress.
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b: Triggerpoint
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Pijn in spieren als gevolg van triggerpoints

Vaak wordt gedacht dat de oorzaak van een
klacht gevonden wordt op de plaats waar de
pijn is. Waar de pijn is gaat de aandacht heen.
Dat is jammer want zo ga je voorbij aan de
oorzaak van je klacht.

Het kenmerk van een triggerpoint is dat het
niet alleen pijn veroorzaakt op de plaats zelf
maar ook op andere plaatsen, zogenaamde af-
geleide pijn. Elk triggerpoint heeft een speci-
fiek uitstralingspatroon.

Een voorbeeld: triggerpoint
in je hals kan uitstralen
naar je achterhoofd, gebied
rond je ogen, kin of borst-
been. Daarom is juist trig-
gerpointtherapie niet alleen
gericht op de plaats van de
pijn, maar ook op de uit-
stralingsgebieden.

Klachten als gevolg van triggerpoints

Pijn: bij veel pijnklachten spelen triggerpoints
een rol, ze zijn vaak de voornaamste oorzaak.

Bewegingsapparaat: stijfheid, beperkte be-
weeglijkheid, krachtverlies van de spieren.

Andere symptomen: tintelingen, verdoofdheid,
jeuk, een brandend gevoel.



Triggerpoints kunnen ontstaan als gevolg van

� Een verkeerde houding, b.v. op de bank op je
rug zitten, op één been hangen,

� Een te gespannen werkhouding, met als ge-
volg b.v. verkrampte schouders,

� Een pijnlijke spier ontzien en daardoor an-
dere overbelasten,

� Door een val of een ongeluk,

� Het langdurig niet gebruiken van spieren
door b.v. dragen van  gips of een brace,

� Stress,

� Knellende kleding,

� Ongezonde voeding, vitamine tekort, te wei-
nig water drinken,

� Slaap gebrek.



Behandeling van triggerpoints

Tijdens het intakegesprek en het onderzoek
wordt vastgesteld of er triggerpoints in de
spieren aanwezig zijn. Als dit het geval is kun-
nen we ze behandelen. Voornaam is het dan om
te ontdekken hoe ze zijn ontstaan en hoe ze in
stand worden gehouden.

Een triggerpoint wat kort geleden ontstaan is
gemakkelijker uit te schakelen als een reeds
langer bestaande. Vaak is het zo dat er een
hele keten van triggerpoints is ontstaan, wat
maakt dat er meerdere behandelingen nodig
zijn.

De therapie is erop gericht de pijn te vermin-
deren en de triggerpoints te deactiveren door
een speciale massagemethode, zodat de spier
tot rust kan komen en de klacht kan verminde-
ren. Warmte en stretchen van de betrokken
spieren vormen ook een onderdeel van de be-
handeling.

Wat is je eigen inbreng?

Je wordt actief betrokken bij de behandeling.
De behandeling is het meest effectief als de
triggerpoints vaak, maar kort worden behan-
deld. Daarom maakt zelfbehandeling deel uit
van de therapie. De zelfbehandeling bestaat
uit bepaalde oefeningen en is eenvoudig en bij-
na overal uit te voeren. Het kost hooguit enke-
le minuten per keer.
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