
 
Verborgen Emoties 

 
De zon is de lach,  

die we nooit hebben laten zien. 
De regendruppels zijn de tranen,  

die we niet hebben laten lopen. 
De hagel is de woede,  

die we in ons hart hebben gestopt. 

De regenboog is de hoop,  
die er voor altijd zal zijn. 

De wind is alle moed,  
om niet op te geven. 

 
“Het weer is zoals wij” 

 
Geniet van de Lente. Kijk, ruik en voel. 

 
 

 
In verband met de feestdagen die in het tweede  

kwartaal van 2014 vallen is het Medisch Trainings- 
centrum gesloten op: 

 Maandag 21 April :Tweede Paasdag  

 Zaterdag 26 April :Koningsdag 
 Donderdag 29 Mei :Hemelvaartsdag 

 Maandag 9 Juni :Tweede Pinksterdag 
 

U kunt uw training inhalen door tijdig een afspraak te 
maken via uw fysiotherapeut, email of telefonisch.  

Vergeet tijdens de training uw bidon en handdoek niet! 
 

 
Het volgende bulletin wijden wij aan  

“Bewegen bij warm weer,  
vraagt extra voorbereiding” 

 
Maar nu eerst uitleg over Dry Needling.  

 

 
 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 April 2014 2e kwartaal  

Wist u dat? 

 
Het infobulletin brengt u 

elk kwartaal op de  
hoogte van een  

onderwerp, nieuwe ont-
wikkelingen, aardige 
weetjes van de MTT en 

fysiotherapie. 

 
 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum

Move On

Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer: 
0174-630740 

(van 8.00 Tot 22.00 uur) 
 

en via de email: 
mtc@fysiomoveon.nl 



Wat is dry needling? 

          
     Dry needling is een fysiotherapeutische behandelmethode  

     die sinds kort gebruikt wordt in Nederland. 
     De methode is overgekomen uit  Canada en wordt daar al 

     jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. 
     Door middel van een speciale techniek worden spieren 

     aangeprikt, deze raken op die manier snel en langdurig  

     ontspannen. 
     Dry needling gebruikt een “droge” (dry) acupunctuur 

     naald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht. 
 

 

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. 
 

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam 
geplaatst. Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de “energie“  

in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend 
in de spier wordt geprikt. 

Dry needling richt zich op specifieke punten in de spieren: zogenaamde 
“triggerpoints” en is geen “energie” behandeling. 

 
Wat is een triggerpoint? 

 

Een triggerpoint is een ”knoop” in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook 
vaak pijn op afstand veroorzaakt. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, 

omdat ze de bron kunnen zijn van uw klachten. 
Triggerpoints kunnen zich uiten in: 

 Pijn/stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders “op afstand”. 
 Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten. 

 Verminderde kracht in de betrokken spier(en). 
 Pijnontwijkend gedrag; je gaat “anders” bewegen. 

 Tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid. 
 

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan? 
 

 Acuut moment - bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een  
       ongeval/sportletsel. 

 Chronisch - bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of langdurig  

       eenzijdige bewegingen (RSI/CANS). 
 Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling. 

 “Slappe” banden in bijvoorbeeld enkels en/of knieën. 
 Psychologische factoren, zoals stress en depressie. 

 Voetafwijkingen, instabiliteit en/of verschillen in beenlengte bijvoor 
       beeld na een botbreuk of operatie. 

 Te strakke kleding of bijvoorbeeld het verkeerd dragen van een rugzak. 
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Dry Needling Therapie  
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Wat doet de fysiotherapeut? 

 
De fysiotherapeut zal allereerst door middel van een gesprek en gericht onder-

zoek uw klachten analyseren. Daarna worden de spieren, die mogelijk de pijn 
veroorzaken, nader onderzocht. Specifiek wordt in die spieren gezocht naar die 

bewuste triggerpoints. Precies die plaatsen zal de fysiotherapeut gaan behande-
len om de spieren te ontspannen. 

 
Waar richt de behandeling zich op? 

 
De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. 

Door  het gericht aanprikken van deze punten met een naaldje ontspannen de 
spieren. Bij langdurige klachten zal de therapeut vaak meerdere spieren  

behandelen in uw arm, been of de spieren langs de wervelkolom. 
 

Hoe voelt dry needling aan? 

 
Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint 

aangeprikt wordt, spant de spier even kort aan. Dat geeft een soort “kramp”  
gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker 

bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren vermoeid en zwaar aan, maar dat 
is meestal van korte duur. 

 
Wat gebeurt er daarna? 

 
U krijgt oefeningen en gerichte adviezen om de verbeterde situatie te handhaven 

of nog verder te verbeteren. 
 

Wat kost dry needling? 
 

Deze methode is een onderdeel van een  fysiotherapie behandeling. 

Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen ook de kosten voor dry needling hier-
onder. 

 
Inmiddels hebben Rita Hofstede en Gerard Evers de opleiding succesvol  

afgerond. Heeft u vragen over dry needling of denkt u dat dit een geschikte  
behandeling voor uw klachten zou kunnen zijn, neem dan contact op met Rita of 

Gerard.  
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 



 
Heeft u last van schimmelnagels en alles al geprobeerd? 

 
Met de revolutionaire Fox schimmelnagellaser kunnen schimmelnagelinfecties 

effectief behandeld worden. De laser warmt het nagelbed op tot een bepaalde 
temperatuur waardoor de schimmels vernietigd worden en zullen de nagels 

weer schoon uitgroeien. De behandeling bestaat uit 2 tot 4 sessies en is veilig, 
snel, wetenschappelijk en klinisch bewezen.  

Huid & Zorg werkt vanaf mei 2013 met de Fox laser en de resultaten zijn echt 

verbluffend! Wanneer onze cliënten een behandeling hebben ondergaan,  
komen zij na 4 weken terug voor een 2e behandeling. Na die 4 weken is er al 

een duidelijk verschil van de nagels zichtbaar. De uitgroei van de nagel is 
schoon, de donkere en gele verkleuring is vaak al minder. De nagels zien er 

veel gezonder uit. Tijdens de controle na een aantal maanden is een hele  
gezonde nagel gegroeid en van de schimmelnagel is niets meer te zien. Voor-

afgaand aan de behandeling worden foto’s gemaakt die worden vergeleken na 
de behandeling.  

De reacties van de cliënten zijn heel positief, ze zijn allemaal erg tevreden na 
de behandeling.  

Iedere 1e vrijdag van de maand behandelen we nu ook schimmelnagels in het 
Behandel Centrum Westland bij Fysiotherapie Move On op de 2e etage. 

Heeft u last van schimmelnagels en wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met Huid & Zorg: 0174-225115. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    Resultaten uitgroei na 4 maanden. 

 

www.huidenzorg.nl   of     info@huidenzorg.nl 
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