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Nekklachten
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Pijnbehandeling

Dry needling en
Acupunctuur
Gebaseerd op moderne neurofysiologische inzichten
hebben Travell en Simons in 1983 het myofasciaal
pijnsyndroom (MPS) gedefinieerd. Sindsdien is er
veel over deze inzichten en therapeutische aanpak
gepubliceerd. Kort gezegd ontstaan er in spieren
kleine overgevoelige zones. Deze worden triggerpoints genoemd. Door het neutraliseren van deze
triggerpoints worden pijnklachten opgeheven. Deze
techniek heet dry-needling.
Acupunctuur wordt al heel lang effectief ingezet bij
de behandeling van pijnklachten. In combinatie zijn
deze twee technieken versterkend.

drs. E.A. (Eric) Passchier
Fysiotherapeut (1986)
Acupuncturist (1989)
MP-NLP (1994)
Fysiotherapiewetenschapper (2007)

Behandeling

Pijn is een signaal van ons lichaam om schade en
gevaar aan te geven. Vaak leidt pijn tot aanpassing
van ons gedrag zodat genezing mogelijk wordt. Als
genezing niet volledig lukt kan de pijn als klacht op
de voorgrond komen. Door verschillende reacties van
het lichaam kan de pijn leiden tot uitbreiding van
het klachtengebied. Hierdoor kan een zichzelf instant houdend patroon ontstaan.
Zo kan een chronische klacht ontstaan. Vaak zijn
deze klachten en blessures therapieresistent. Het
blijvend aanpassen van sport, hobby of werkzaamheden kan dan noodzakelijk zijn.
Door het combineren van traditionele methoden met
moderne technieken worden goede resultaten bij
het behandelen van pijnklachten behaald.

Pleasure is the absence of pain
Epicurius (341—270 v.c.)

Hoe gaat het in zijn werk? Als eerste wordt er een
intake gehouden waarbij goed wordt nagevraagd wat
de mogelijke oorzaak, de locatie en de duur van de
pijnklachten is. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt
van diverse vragenlijsten en meetinstrumenten. Als
de pijnklachten passen binnen het MPS wordt een
behandelvoorstel gemaakt.
Tijdens de behandeling worden de triggerpoints in
de spieren opgezocht. Het neutraliseren gebeurt
door het aanprikken van het punt met een dunne
acupunctuurnaald. Het aantal benodigde behandelingen wisselt afhankelijk van de bestaansduur en
uitgebreidheid van de pijnklacht.

Vergoeding
Acupunctuur wordt door veel aanvullende verzekeringen deels of volledig vergoed. Ons lidmaatschap
van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
(NVA) is daarbij een voordeel. Neem voor de specifieke voorwaarden en vergoedingsregeling van uw
aanvullende verzekering contact op met uw maatschappij of tussenpersoon.
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