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De Personalized Graded Exposure behandeling 
Normaliseren van de verstoorde signaalverwerking door training 

Gecontroleerd raken met een constante kracht  

De dosering aanpassen aan de “schrikreactie” 

Een veilige setting met een inzichtelijke benadering 

 

 



De behandeling van pijnlijke trigger points 
 

           Personalized Graded Exposure                                                                                                                                                         

Hoe ontstaat pijn bij aanraking  

U ziet boven in een schematische weergave van het zenuwstelsel dat waarschuwt voor mechanische 

krachten die inwerken op het lichaam. Deze druk- en trekkrachten bij aanraking of beweging van het 

weefsel activeren de zenuwuiteinden. De zenuwuiteinden, die verspreid liggen in alle weefsellagen, 

sturen elektrische signalen naar de hersenen. In de hersenen wordt het elektrische signaal verwerkt 

tot een idee over wat er gebeurt. De soort en de kracht van het signaal, de situatie waarin het 

plaatsvindt en de ervaringen van vroeger bepalen of dat een aangenaam weldadig of juist een 

bedreigend/beschadigend karakter heeft. De verwerking in de hersenen en het gevoel dat daarbij 

ontstaat heeft weer effect op de correctiesignalen die de hersenen terugsturen naar de 

zenuwuiteinden. Ook het gedrag en de schrikreacties die we vertonen wordt erdoor beïnvloed. 

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

onderhuid, bindweefsel, spier- en peesweefsel. In het middelste plaatje ziet u de vereenvoudigde 

voorstelling van een zenuwuiteinde die via tentakels verbonden is met de vezels in het weefsel. De 

vezels schuiven door bewegen, het drukken met een duim of het invoeren van een dunne flexibele 

acupunctuurnaald langs elkaar. De rek aan de tentakels activeert de gevoelige zenuwuiteinde tot het 

sturen van een elektrisch signaal. In het rechter plaatje ziet u hoe het signaal via zenuwverbindingen 

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

realistisch gevoel van bewegen, 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. De verwerking van de (schrik)reactie ontaard in een zichzelf 

versterkende kettingreactie. Dit noemen wij een gesensitiseerd (verhoogd prikkelbaar reagerend) 

waarschuwingssysteem. Het punt in het lichaam dat bij aanraking deze reactie opgang brengt 

noemen wij een trigger point. 

De behandeling van trigger points  

De behandeling bestaat uit het trainen van het gevoelige weefsel met aanraking en beweging volgens 

een duidelijk protocol. Hierdoor wordt de verstoorde signaalverwerking in het zenuwstelsel 

genormaliseerd (“resetten van de software in de hersencomputer”). 

Het pijnpunt wordt zo lokaal, zo constant en zo wetmatig voorspelbaar als mogelijke geraakt. De 

ingestelde tijd en kracht dosering van de aanraking/beweging zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat 

voor gewenning. Lichaam en geest krijgen de kans zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De 

elektrische signalering en de verwerking daarvan wordt rustiger en meer afgestemd op de realiteit 

van de gebeurtenis van de aanraking/beweging. Conditionering door middel van leerprocessen 

(respondent, operant en cognitief) speelt hierbij rol. Het krachtig en overdreven prikkelbaar reageren 

van het waarschuwingssysteem wordt genormaliseerd waardoor de daaruit voortvloeiende heftige 

pijnreacties en onaangename verkrampingen tot rust komen en verdwijnen. 

Het protocol  

Het schema 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 met u de hieruit voortvloeiende reacties. U probeert met 

woorden uw gevoelens en reacties te beschrijven in termen van soort, hevigheid en tijdsduur. De 

technische invulling van de trigger point behandeling door de therapeut wordt bepaald door uw 

beschrijving van het verloop van deze reacties. De grafiek onderaan geeft het verloop van de 

pijnreactie weer in hevigheid en tijdsduur (toename, geen verandering, afname na een 

gewenningstijd, afname met een blijvende restsignalering, volledig verdwijnen van het 

signaal).                                                                                                                                                           


