
 

  De behandeling van pijnlijke trigger points 

met een frictie of dry needling techniek. 

 

Hoe ontstaat pijn bij aanraking  

U ziet eerst een schematische weergave van het zenuwstelsel als waarschuwingssysteem. De 

zenuwuiteinden in het lichaam sturen elektrische signalen naar de hersenen. In het geval van klachten bij 

aanraking of beweging vertelt het signaal iets over de druk- en trekkrachten die inwerken op de vezels in 

het weefsel. In de hersenen wordt het elektrisch signaal verwerkt tot gedachten en gevoelens. De soort 

en de kracht van het signaal, de situatie waarin het plaatsvindt en de ervaringen van vroeger bepalen of 

de aanraking aangenaam weldadig of juist bedreigend/beschadigend aanvoelt. Dit heeft effect op de 

correctie signalen die worden teruggestuurd naar de zenuwuiteinden en het gedrag dat we vertonen. In 

het linker plaatje onder het schema ziet u zenuwuiteinden in de weefsellagen zoals huid, onderhuid, 

bindweefsel, spier- en peesweefsel. In het midden ziet u de vereenvoudigde voorstelling van een 

zenuwuiteinde die verbonden is met de vezels in het weefsel. De vezels verschuiven door het drukken 

met een duim of het invoeren van een dunne flexibele acupunctuurnaald. Dit activeert de gevoelige 

zenuwuiteinde tot het sturen van een elektrisch signaal. Rechts ziet u hoe het signaal via 

zenuwverbindingen naar de hersenen toe gaat. Zwart is het normaal verwerken van het signaal dat leidt 

tot een gevoel van aanraken of prikken. Rood is het schrikachtig en verhoogd prikkelbaar verwerken van 

het signaal waardoor een zachte normale aanraking wordt ervaren als een blikseminslag of een scherpe 

messteek. Dit noemen wij een gesensitiseerd waarschuwingssysteem.  

 

De behandeling van pijnlijke trigger points  

De behandeling bestaat uit het herprogrammeren van de verstoorde signaalverwerking. Door op een 

constante manier het punt te raken waar pijn gaat ontstaan en bij de dosering rekening te houden met 

de schrikreactie, krijgen lichaam en geest de kans zich aan te passen. Conditionering door middel van  

respondente, operante en cognitieve leerprocessen speelt hierbij rol. De prikkelbaarheid van het 

waarschuwingssysteem wordt bijgesteld waardoor de heftige pijnlijke gevoelens tot rust komen.  

Het protocol in het midden toont hoe u samen met de therapeut in het weefsel op zoek gaat naar de 

bron van de krachtige signalering. Terwijl de therapeut het pijnpunt met een constante en zorgvuldig 

gedoseerde kracht raakt bespreekt hij de reacties met de patiënt. Deze probeert met woorden zijn 

gevoelens en reacties te beschrijven in termen van soort, hevigheid en tijdsduur. De technische invulling 

van de behandeling van het trigger point wordt bepaald door het verloop van deze reacties. De grafiek 

geeft de verschillen aan in hevigheid en tijdsduur (toename, geen verandering, afname na een 

gewenningstijd, afname met een blijvende restsignalering, volledig verdwijnen van het signaal).  

 

Het is een PERSONALIZED GRADED EXPOSURE behandeling omdat:  

“De dosering van de kracht waar het weefsel aan wordt blootgesteld bepaald is op geleide van de 

lichaamsreacties en zodanig afgestemd dat het prikkelbare waarschuwingssysteem de kans krijgt te 

wennen en zich aan te passen”.  

 

Pijn is het schrikken van alarmsignalen uit het lichaam. 

Ontspan, luister naar het lichaam en probeer de lichaamstaal te begrijpen. 

Wanneer geeft het lichaam een alarmsignaal,  

onderzoek of het kan wennen en kijk tot hoever het lichaam daarin kan gaan. 


