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Dry neeCling bij aspecifi eke
acute I age rugpljn

ln richtlijnen voor fysiotherapeuten wordt aanbevolen om patiënten met aspecifieke acute lage rugpijn
adequaat te informeren en te stimuleren om actief te blijven en het aantal zittingen beperkt te houden.l
De NVMT-richtlijn vult aan dat bij stoornissen in het bewegingssysteem passieve technieken als mobilisaties
en manipulaties geindiceerd zijn.2 Mogelijk is de in 2007 door het KNGF-erkende en relatief nieuwe behandel-
techniek 'dry needling' een waardevolle aanvulling bij de behandeling van aspecifieke acute lage rugpijn.
Tekst en beeld: Vincent Wijburg

VAN DE WESTERSE Bevolking krijgt 60 tot 90 procent

ten minste een keer in het leven aspecifieke lage rugpijn.

De incidentie van lage rugpijn in de huisartsenpraktilk is

36 per 1 .000 patiënten per jaar. Bij 9 per 1 .000 patiënten

is tevens sprake van uitstraling naar één of beide be-

nen.3 Hoewel de prognose van acute lage rugpijn over

het algemeen gunstig is en vaak niet langer duurt dan

een tot drie weken, kan de pijn heftig zijn en kan het de

functiónaliteit flink beperken. Naast persoonlijk leed en

disfunctioneren zijn er ook economische consequenties,

zoals het verzuim van arbeid. Bij een klein deel van de
patiënten blijven de klachten langer aanhouden dan 6
weken en is er een vergrote kans op recidiveren.a5

luly0ÍasGialc tliggeÍ[oint$ Acute rase rugpijn kan
gepaard gaan met hypeftonie en myoÍasciale trigger-
points (MTrP's). Een MTrP wordt gedefinieerd als een hy-
perprikkelbare plaats die aanvoelt als een strakke band

in het spierweefsel,ET ln het weefsel rondom MTrP's

bevinden zich ontstekingsmediatoren.se MTrP's versto-

palpatie van de musculatuur oÍ met behulp van echo-
grafie..r Een verhardng in een spier rvaarbij cie patiènt

scherpe pijn aangeeft blj palpatie, duidt oo eer MTrP-

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van pa oa: e \.'ar'

MTrP's is voldoende. ln een recent onderzoe< 'a:.'
schouderspieren varieerde de overeenstemming tusse-
de onderzoekers tussen de 41 tot 97 procent, aÍhanke-

lijk van de onderzochte schouderspier.'2 Mijn ervaring is

dat patiënlen doorgaans goed kunnen aangeven waar
de MÍP's zich bevinden.

0ly nGedling Dry needling is geen oosterse acupunc-
tuur, maar een behandeltechniek gebaseerd op anato-
mische en neurofysiologische wetenschappen,sl5 Bij dry
needling worden MTrP's enkele seconden aangeprikt
met een dun, steriel acupunctuurnaaldje.l3 Dry need-
ling is ontstaan uit de kennis dat de positieve effecten

bij het injecteren van MTrP's niet worden veroorzaakt
door de injectievloeistoÍ, maar door het aanprikken
van de spier.ra Onderzoek met echografie heeÍt MïrP's
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ren het normale neurofysiologische en neurochemische

herstelproces.se Vaak gaat de aanwezrgheid van MTrP's

samen met bewegingsbeperking en met uitstralende pijn

volgens een speciÍiek patroon. Dit wordt door Travell

en Simons et al, het 'myofasciaal pijnsyndroom' (IVPS)

genoemd.T Een onderzoek naar MPS onder de Ameri-

kaanse bevolking laat een prevalentie zien tussen 30 en

93 procent, aÍhankelijk van de setting en het medisch

specialisme.lc Een MTrP is traceerb,aar door zorgvuldige
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aangetoond ,n oppervlakkrge en diepgelegen muscula-
tuur, zoals de mm. multiÍidi en de m. piriformis.ll Ook
deze diepe musculatuur is met dry needling goed te
behandelen.r3 Dry needling neemt aan populariteit toe
in Nederland. Het KNGF heeft dry needling in 2OO7 er-

kend. ln de Angelsaksische landen is dry needling al

langer bekend, ook wel onder de namen 'intra muscu-
laire stimulatie', 'western acupuncture' en 'biomedical

acupuncture'.
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Anamnese
Patiènt (vrouw, 55 jaar) heeft sinds één

dag een d ep zeurende pijn in de linker

umbale- en gluteale regio. Zij werd af-

gelopen nacht wakker met hevige pljn

(visual anaogue scale (VAS) 90/1 00).

Mogelljk zijn de kachten ontstaan ten
gevolge van een wandeling van een uur

met een aangepast looppatroon van-
wege pijn rn één voet, Patient heeft geen

u tstraling in de benen en geen paresthe-

s eën. De p jn is het best te verdragen als
patient in beweging ls, Bij het verande-
ren varT houd ngen ervaad. zij pijnscheu

ten, Patlent heeÍt zch ziek gemeld voor
haar werk en gebru kt p jnstillers (trama-

do1, paracetamol).

Lichamelijk onderzoek
Patiént staat tn een antalgische hou-
ding (f exe, lateroÍlexie links). Neurolo
gische testen als ienenstand, hielstand,
slumptest en de straight leg raise test
z jn negatief. Bij palpatie zijn de linker m.
quadratus umborum en de mm. errec-
tor trunci ter hoogte van T1 2, L1 . L2. L3

hypeftoon en 1:1nl 1k, Door de ernst van

de o jn is een uitgebreid bewegingson-
derzoek niet mogelijk.

Behandelplan
Hel verminderen van piln door middel

'.rar dry need ing, De dry needl ngtech-
n ek wordt uitgelegd, voorgesteld en ak-

koord bevonden door de patent, Door
zorgvuldige palpatle en met feedback
van de patiént worden MTrP's geloka-

liseerd ter hoogte van de m, quadra-

tus umborum en de mm. multifid. De

MTrP's worden aangeprikt n buiklig-
ging met een steriele acupunctuurnaald
('Seirin type J' 0,3 mm dik, 5 cm lang).

Diverse LTR's worden opgewekt.
Na de behandeling stapt de patiënt

zichtbaar makke ijk de behandelbank af
en is de antalgische houding verdwe-
nen. Zij kan de romp, benen en armen
beter bewegen zonder hlerbij direct pijn-

scheuten in de lage rug te eruaren, De
pijnscore is klinisch relevant verminderd
(VAS 35/1 00). De volgende dag is de pijn

verder aÍgenomen (VAS 10/1 00) Bij on-
derzoek is de onderrugmuscu atuur nog
hypertoon en de umbale wervelkolom
hypomobiel. De onderrug is gemasseerd

en de lumbale wervelkolom is behan-
deld met oscilerende en mobiliserende
technieken. Patiènt gaat de volgende
dag weer werken. Een week later is de
pat ënt klachtenvril §AS 0/1 00) en ls de
behandeling beeindigd.

Dry needling
van een MTrP
in de linker
m. quadratus
lumborum.

Wel[ingsmee[anisme dÍy ncedling Met een naatd
worden de sptedascie en de motore eindplaten door-
boord met als gevolg een lnflux van ATP en Ca2+-ionen
in het actine-/myosrnecomplex van de spiervezels. Er
wordt verondersteld dat door de kleine laesies het na-
tuurlijk herstel wordt bevorderd (myoiyse-effect) en dat

er centrale rnnibitie plaatsvndt door het vrijkomen van

endorJines, Onderzoek heeft aangetoond dat na punctie

ontstekrngsmediatoren verminderen en dat pijn en bewe-
gingsbeperk ng aÍnemen.! 12

ln vee gevallen veroorzaakt de punctie een voelbare oÍ
zichtbarekoftelokaleaanSpannngVandespier(local>>
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t,,n/tch respons, LTR), waarna een langdurige ontspan-
ninE volgt. Het optreden van een LTR wordt essentieel
geacht voor een succesvolle interventie.la

Iliscussie
Dry needling kan bij myofasciale stoorntssen een nuttige
app catie ziln. Het wordt onder andere toegepast bil piln-
klachten en (top)sportblessures.r3 r,; Ervan uttgaande dat
acute rugpijn te verklaren zou kunnen ziln als een acute
myofasc ale blessure heeft ml1 doen beslissen om dry
needling toe te passen. Bij de patiënt uit bovenstaande
casus was er een direct positief effect na behandeling op
de ernst van de piln en het functioneren van de patiënt.
Mijn ervaring is dat bij het behandelen van aspeciÍieke

acute lage rugpijn dry needling een belangrilke aanvulling
kan zijn op onze richtlijnen.

De huidige KNGF-richtlljn Lage rugpijn advlseert bij een
normaal beloop slechts één zitting Íystotherapie om
kennis en inzicht bij de patiënt te vergroten, omdat de
prognose in de meeste gevallen goed is,1 Resultaten uit
onderzoek schetsen echter een ander beeld. Na 3 maan-
den rs slechts 21 procent volledig hersteld en na één laar
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Dry needling van
een MTrP in de
linker m. multi-
fidus thv. L3.

15 procent ernstig.r6 Donelson et al, concluderen dat het
niet langer houdbaar is de prognose van acute lage rug
klachten gunstig te noemen, Hoewel het veroop nogal
verschillend is, recidveren rugklachten vaak en verer-
geren ze n de loop der tijd.rrrs Donelson et al. pleiten
voor meer onderzoek naar het verloop van lage rugklach-
ten.r6 Mogellk bestaan er subgroepen met voorspelbare
prognoses en specifieke pijnmechanismen, Volgens de
auteurs kan de effectiviteit van onze rnterventies al een
worden bepaald indien er voldoende inzicht is in het na-
tuurlilk vedoop.r6

Meel Ondetz0elf iS [0di$ Reviews over dry neeciling
bil lage rugklachten zijn voorzichtig posltief over de eÍ-
fectiviteit van dry needling. De auteurs van een Cochrane
review uit 201.1 concluderen dat dry needing mogelijk
een nuttige applicatie is bij de behandeling van chroni-
sche lage rugpijn, maar dat meer onderzoek gewenst is.

Over de effectiviteit van dry needling bij acute lage rug-
pijn kan geen uitspraak worden gedaan omdat te we nig
kwalitatief goede onderzoeken zijn gepubliceerd.r! Een
review uit 2012 stelt dat dry needling een effectieve en
veilige methode is voor de behandeling van MTrP's mits
deze wordt uitgevoerd door goed getrainde artsen of
fysiotherapeuten,20

Met dank aan de heer F. Timmermans, docent dry needling en dry
needling-initiator in Nèderland, voor zijn hulp bij het schrijven van
dit artikel.

ervaart 33 procent van de patiënten nog pijn, waarvan ',try O" literatuurlijst staat op FysioNet, www.fysionet.nl.
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