Dry Needling
De behandeling

De eisen

De fysiotherapeut start met een gesprek en
een onderzoek om uw klachten in kaart te
brengen. De spieren die de pijn veroorzaken
worden onderzocht. Specifiek wordt gezocht
naar spierverhardingen, die vaak drukpijnlijk
zijn en aanvoelen als een plaatselijke
verdikking.

Niet iedere fysiotherapeut mag zomaar
Dry Needling toepassen. Bij onze praktijk
zijn wij geschoold en geregistreerd om Dry
Needling veilig en kundig toe te kunnen
passen.

Het doel van Dry Needling is het opheffen
van de spierverhardingen. Met een
naaldje wordt er gericht geprikt in de
spierverharding. De prik voelt u niet of
nauwelijks, de korte aanspanning/kramp
die ontstaat wel, maar deze pijn verdwijnt
meestal direct. Het kan ook voorkomen
dat u wat gaat transpireren en u zich even
vermoeid voelt, maar dat herstelt zich snel.

De kosten
Dry Needling maakt deel uit van de
algehele behandeling fysiotherapie.
Indien u aanvullend verzekerd bent voor
fysiotherapie vallen ook de kosten voor Dry
Needling hieronder.

Fysiotherapie Melief
Alles over Dry Needling en de
meerwaarde van de behandeling

Afhankelijk van de ernst van uw klacht en
uw lichamelijke reactie op de behandeling
is het mogelijk dat u na de behandeling een
zeurderige pijn voelt. Dit kan ongeveer twee
dagen aanhouden. Hierna verdwijnt dit ook
en zullen uw spieren soepeler aanvoelen.
Het is mogelijk dat uw klacht met één keer
prikken niet volledig verholpen is. Een
herhaling van de behandeling is dan nodig.
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verdwijnen, maar soms blijft de pijn en is een
Dry Needling behandeling nodig.
Spierverkrampingen kunnen vanzelf verdwijnen, maar soms blijft de pijn en is
een Dry Needling behandeling nodig.
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