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Dry needling maakr grore onrwikkeling door
Sporters wlrden vaok gehinderd door pijntjes oÍ
blessures. Wat kunnen ze
eroan doen? Hoe kunnen
ze die voorkomen? tn deet
I A: Dry needling.
door Roeland van Vliet
teeds meer

!siothe-

rapeuren in Nederland
ontdekken dry need-

nree sarnenhàngende uitstra ling
lrllr lrrdcre deÍen van het
lichaam. Met naaldies worden in
de spieren de zogenoenrde trigeer poin rs doorgeprikt.
I;cir v.ur de krrtrekkcis van c1l.v
nc'edling in Nederl"rnd is de Kloetingse fy'siotherapeut Ktios Kc,mpe. Ilij is al enige jaren insrnrcfeur elt hc.efi al talloze collega's
de kunsr van her prikken geíecrd.
.,'ltren ik er in rooT mee bègon,

waren eÍ in Ncderland nog maar
weinigen die het dedcn. Nïr zijn

dat er al zo'n 7oo. Dry needling
ntaak.r relt gr()re onrwikkeling

door."
Dry needling lijkr in eersre irrsttntic op acupr!tr(tLlu1, m.lar hcr
r)eert cr nrcts rncr, tc nrakcn.
W.rlr acupurr(turrr - t.hirrecs
van oorsprong - zich richt otr
cncrgicbanen, is nren hii drv
needling bezig rner rrigger poinrs
rn dc splerL.n. I:en rriggcr point is
ccrr pif rrlijke spicrvcrharrli ng.
Kempc: ,,ln de spien,n zirrcÀ sen_
soren. Die geven seintjes door
aan dc hersencn: ofze nloerell samentrekkelt of ontspanncn.
Maar bij een rrauma, biivrror.
beeld een blessure, Íuncrioneren
dic scnsoren rrier lneer gtietl crr
kornerr. cr_knoopies in dc spicr
en díe is dar.r niet meer zo fiexibel. Met clr'y ncedling kunncn wc
die knoopjes doorprikken. Al
snel merk je dat dé spier elastischer wordt en ie dus rveer nlobieler bent."
I)e nier .rlledaagse Lrehandel_
methode is ttlrgeveer een lialve
ceuw gelederr ontdekt in de VS.
Dr. Janet'Iravell, cle lijfar"rs van
president lohn t'. Kcnncdv. was
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ïips? rnail naar sport@pzc.nl
een van de eersten dic riry need_
lirrg gebruikte.
LJitgerekcnd door cr'rr Zteuw, de
vlnuit (iocs naar (.,rrr,ida geënri,
greerde Frank Tim nrlf nlans,
kwanr dry needling in Neclerland terecht. ,,I{ij wi'r kr daar als
ryslorhcrapeut en hi,,ld toncl
2oo5 een lezing in Ncderland"
vertck Kempe. ,,Flij irraakte rlensen in Ne.c.lerland enthouslasi,
maar het was loen lrici als Íysio_
iheraper,rt nog niet t(x.'gest.tJn
om door dc huid hctr't ie behandelen. Die toesterrrlrrrrrg kwarn
pas

in

"zoo7."

Sindsdien pàsr Kentp('tlry needIing veelvuldig roc hi1 tl,,nlcnsen
die ndÀr hcnt toc korrrt.rr nrt,t
klachter-r. ,,lk bcn z.o'r) 90 procenr
v.trr rrrijrr rijd crmt:c I),,/iÍj." ilii
zret dàr l)et rcsultalt lr, elt bij zo
wel topsporters als .rrri;lteursporters.

,,De toprsport olnarÍïlt lret steerls
rureer. Irysiclt.herepeuir--n v.rn br .
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Bij dry needling worden rogenoemde trigger points
in de spieren met

naaldjes doorgeprikt^

foto dryneedling.n!
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t.raldvoetbalclubs, grofe witierplotgcn en cliverse .sportbont.len
hclrlrt'lr .ti crlsrrsscrr lrij trn,r geví)tg(t.

l)ry rrcedling kan, zo doceerr <Je
llevelandcr, ook prevcntiel' rocge_
past rvorclen. ,,Wc kunnen ooklatentc trigger points doorprikken.
Daarmee voorkonten we toekomstige klachren- Die larerrte rrrgger
points veroorzaken nog gee,iiist,
maar zijn rvel drukgevódÍig. Zo
sporen we ze ook op."
l)e

Bevelandser

fisiotlr erapeul

rnerkr wei dat bij cliénten sonls
augst Dr'stalf voor de naaldjes.
AIs lr.in tlc-spicr teprikt wurclt.
doct clat ook r'ven Í)ink
llijrr.
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.,Aarr ltct bcgrrr lrralk .je'cr.gerrr
vil(\ndcn l1.)oc . w('L't Kcmlle rtit
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ervanng.

,,Ma.rr cl"rt is begrijpelijk je prikr
ulnters rn een spierverharding.
Venrolgcns voelen de rnensen'al
binrre'rr vijf rninuten het eflÈc.t.
lvler masslge kun je ook wel een
aant.il clingen oplosscn, nlaar tlry
nt:edlir-rg wcrkl snellt r."
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