
MYOFASCIALE TRIGGERPOINT THERAPIE 
 

TRIGGERPOINT = plaatsen in een spier die bij een ontregeling drukgevoelig zijn 

TENDERPOINTS = pijn in bepaalde spiergebieden bij ontregeling van de spier 

 

Hoe ontstaan een triggerpoint? 

Door verschillende redenen kan de spierspanning van een spier verhoogd worden. Door deze 

verhoogde spierspanning verkort en verdikt de spier: de oorsprong en aanhechting van de spier komen 

dichter bij elkaar te liggen.  

 

Dit kan de aanleiding zijn voor het ontstaan van een scheefstand in het lichaam. Bijvoorbeeld een 

bekkenscheefstand en daarmee een beenlengteverschil. Een dergelijk beenlengteverschil berust dus 

niet op een verschil in botlengte of bouw maar op een verschil in spierspanning. Het verdwijnt als de 

disbalans in de spier(en) door de therapie opgeheven wordt. 

 

De bewegingsketen wordt door een bekkenscheefstand en het beenlengteverschil verstoord omdat 

andere spieren die bij de beweging betrokken zijn ook nadelig beïnvloed worden. De verkorting van 

de spieren gaat een eigen leven leiden met ongunstige effecten voor de houding. De wervelkolom 

neemt een andere stand aan met gevolgen voor de schoudergordel en nek: er ontstaan pijnklachten in 

bijvoorbeeld de benen, de heupen, de rug, de schouders, de armen of de nek. Door de pijn ontziet men 

het betreffende lichaamsdeel en neemt men een zogenaamde antalgische houding aan (een anti-pijn 

houding). Er ontstaat een vicieuze cirkel die men zelf moeilijk kan doorbreken. 

 

Triggerpoints kunnen door verschillende oorzaken ontstaan: 

De ontregeling van de houdingsspieren kan door een trauma ontstaan, door ongelukjes zoals 

verstappen of verdraaien, maar ook door een val (trap) of een botsing met een auto.  

 

Problemen in de mond kunnen vooral schouder, nek en arm klachten geven. Deze klachten worden 

dan veroorzaakt door bijvoorbeeld: het plaatsen van een kroon of kunstgebit of het verwijderen van 

een (verstands)kies. Deze veranderingen in de mond kunnen een andere drukverdeling op de 

kaakspieren tot gevolg hebben, waardoor deze ontregeld raken met triggerpoints als gevolg.  

 

De ogen zijn eigenlijk het ‘waterpas’ van ons lichaam. Wanneer hier problemen ontstaan, bijvoorbeeld 

een lui oog, dubbel zien, wazig zien, wagenziekte of een glaucoom, zal het lichaam zich proberen te 

corrigeren met als gevolg een scheefstand van het hele lichaam.  

 

Een ander probleem wat triggerpoints kan veroorzaken zijn problemen met de voet(en). Bijvoorbeeld 

een holvoet, platvoet of een enkelgewricht wat naar binnen valt. Met als gevolg een verkeerde stand 

van de voet en dus het hele lichaam. Problemen met de voeten geven vaak rugklachten. Verdere 

oorzaken van rugklachten kunnen zijn het verkeerd gebruik van de rug of een verkeerde houding.  

 

Gevolgen van de triggerpoints 

Een belangrijk gevolg van een triggerpoint is scheefstand van het lichaam. Deze ontregeling geeft 

altijd problemen met pijn en slijtage als gevolg. 

                                                                  

         Podo-posturaal-therapie, Register-podoloog,                                                                                                           

                                                                    Myofaciale triggerpoint therapie, Sportmassage 

                                                                    Samenwerking: Tandarts, Fysio en Optometrist 
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