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‘Wees kritisch als je fysio wil prikken’
Na een tweedaag-
se cursus mogen
fysiotherapeuten
in spieren prik-
ken. Maar kunnen
ze het dan al? Gro-
ningse dry need-
ling-specialisten
waarschuwen
voor de risico’s als
kennis en vaardig-
heden niet in orde
zijn.

STEF ALTENA

J
e ligt op de behandeltafel, als de
fysiotherapeut een paar flinke
pijnknopen in de bovenrug
ontdekt. Ah, dus daar komt dat
stekende gevoel vandaan. Flink
los masseren is een mogelijk-

heid, maar de fysio denkt dat het be-
ter is de myofasciale triggerpoints
aan te pakken met dry needling.

Prima, prik er maar op los. Toch?
De fysiotherapeut zal het wel weten
– bovendien heeft hij een cursus ge-
volgd om de spieren met naalden
aan te prikken, dus wat kan er mis-
gaan? ,,Nou, als je het niet goed doet
best veel’’, zegt Matthijs Luitjes, fy-
siotherapeut bij Praktijk voor Nek-
Schouder- en Armklachten (NSA) in
Groningen. Prikken in de bovenrug
leidde tussen 2014 en 2021 in Neder-
land bijvoorbeeld tot veertien klap-
longen. Luitjes: ,,Niet heel veel, ge-
zien het aantal behandelingen dat
elke dag wordt gegeven, maar ook
niet niks.’’

Luitjes en zijn collega Margriet
Eleveld (van dezelfde praktijk) ma-
ken zich al jaren hard voor een bete-
re regulering van de veilige en accu-
rate toepassing van dry needling
door fysiotherapeuten. Inmiddels
biedt zo’n 20 procent van de fysio’s
dry needling aan, soms na een cur-
sus van een paar dagen.

De lessen die ze gevolgd hebben,
moeten goedgekeurd zijn door de
beroepsgroep van fysiotherapeuten,

de KNGF. Maar, stelt Eleveld, dat zegt
nog niet zoveel. ,,Om praktische re-
denen beoordeelt de KNGF de cur-
sussen vanaf papier. Dit geeft onvol-
doende inzicht in het kwaliteitsni-
veau van de aanbieder. Alleen de
cursus volgen is meestal voldoende
om dry needling te mogen toepas-
sen in de praktijk.’’

Een examen waarin de kennis en
vaardigheid worden getoetst, zou
een verplicht onderdeel van de cur-
sus moeten zijn, stellen Eleveld en
Luitjes. Zelf geven ze ook dry need-
ling-cursussen. Niet van één, maar
van drie keer drie dagen met een
theorie- en praktijkexamen als af-
sluiting. Ze noemen het een geweldi-
ge behandeling waarmee professio-

nals veel patiënten van pijnklachten
kunnen afhelpen, maar dan wel op
de juiste manier.

Eleveld is al sinds 2009 bezig de
beroepsvereniging te overtuigen
van meer regulering. Het is eindelijk
– deels – gelukt, met de publicatie
van een rapport met ‘aanbevelingen
voor de veilige toepassing van dry
needling’. Het is tot stand gekomen

in samenwerking met het KNGF. Zes
auteurs, van wie er vier bij Praktijk
NSA werken hebben de aanbevelin-
gen opgesteld. Naast Eleveld en Luit-
jes zijn dat manueel therapeut Betty
Beersma en Herman Leidekker, die
fysiotherapeut én bewegingsweten-
schapper is.

De aanbevelingen zijn bedoeld
voor fysio’s die dry needling geven
en voor doorverwijzers. Voor een
groot gedeelte gaan ze over veilig-
heid en over het goed informeren
van de patiënt, voordat hij of zij ak-
koord gaat met de behandeling.

,,Er moet altijd sprake zijn van in-
formed consent. We weten dat dit nu
helaas nog niet altijd het geval is’’,
zegt Luitjes.

Even terug naar de patiënt op de
behandeltafel. Want ook voor hem
of haar hebben fysio’s advies. ,,Stel je
behandelaar vragen’’, zegt Eleveld.
,,Wanneer heeft hij of zij de cursus
gedaan? Hoe lang duurde die? Hoe-
veel ervaring is er met de spiergroep
waar het om gaat? Vraag ook naar de
BIG-registratie.’’

Daarnaar is haar, tot Elevelds ei-
gen verbazing, van 1994 tot nu nog
maar één keer gevraagd.

,,Het is natuurlijk fijn dat patiën-
ten zoveel vertrouwen in behande-
laars hebben. Op het punt van dry
needling is het echter volledig legi-
tiem om enkele kritische vragen te
stellen. Als het goed is, beantwoordt
de behandelaar ze met plezier.’’
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