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”Ik heb veel last van spierknopen in mijn nek en schouders. Op mijn werk let ik op mijn houding 
en probeer ik regelmatig te bewegen, omdat ik veel achter de computer zit. Toch blijft de pijn en 
gaan de knopen niet weg. Heeft iemand een tip voor mij?” Deze vraag van Fabienne in het tijd-
schrift gezondNU leverde veel tips op! Speciaal voor onze lezers mochten wij deze overnemen.

Wie helpt mij?
Spierknopen

ipsT

Dry needling
Spierknopen worden ook wel triggerpoints 
genoemd. Het rottige is dat als ze eenmaal in 
een spier zitten, de spier dit niet zelfstandig 

kan oplossen. Zelfs als je goed oplet en regelmatig 
beweegt blijven de plekken aanwezig. Waarschijnlijk heb 
je naast lokale pijn ook uitstralingspijn. Dry needling is 
niet leuk, maar buitengewoon effectief bij triggerpoints. 
Het is absoluut niet vergelijkbaar met acupunctuur, 
waarbij naaldjes slechts in de huid geplaatst worden. 
Bij dry needling worden dezelfde dunne naaldjes 
gebruikt, maar dan in de pijnlijke plek in de spier. Veel 
dieper dus. Dit is een effectieve manier van “resetten”. 
José

Epsomzout
Wat mij helpt, is fysiotherapie en magnesium slikken. Je 
kunt ook een bad nemen met Epsomzout. Dat ontspant de 
spieren en werkt ontzurend. Veel mensen zijn verzuurd en 
daar komen behoorlijk wat pijnklachten vandaan. Je voe-
dingspatroon aanpassen helpt ook, o.a. meer basisch eten. 
Lucie

Je eigen massagetherapeut
De fysiologie van een spierknoop is complex. Je kunt het 
zien als een bundeltje spieren dat zich niet ontspant, 
maar strak aangespannen blijft. Door de meest pijnlijke 
plekken op te zoeken met een tennisbal tussen je rug en 
de muur en op die manier de doorbloeding in de spier-
knopen te verbeteren, ben je je eigen massagetherapeut. 
De knopen in je nek kun je beter met je vingertoppen los 
masseren. Daarna kun je er wat magnesiumolie op smeren 
voor ontspanning. Je hoeft niet lang achter elkaar te 
masseren, maar wel een paar keer per dag. Succes! 
Mirjam

Spijkermat
Zelf heb ik het hypermobiliteitssyndroom, dit gaat gepaard 
met spierknopen. Elke avond lig ik tien minuten op een 
flowmat. Dit is een soort spijkermat die zorgt voor een be-
tere doorbloeding. Ook kun je op je werk op een skippybal 
zitten of een balanskussen op je stoel leggen. Dan werken 
de kleine spiertjes ook en ontlast je de grote spieren.
Lisette

Yoga achter je bureau
Op YouTube vind je veel oefeningen als je zoekt op “yoga 
at your desk”. Even lekker uitrekken doet je goed. De eerste 
keer keken mijn collega´s wel raar, maar nu doen ze mee. 
Bie

Wisseldouches
Ik kan wisseldouches adviseren: afwisselend heel warm en 
heel koud douchen. Zo raken de spieren goed doorbloed en 
neemt de verzuring sneller af. 
Aster

Appels plukken
Ook ik heb vaak spierknopen in mijn nek en schouders. 
Gelukkig heb ik een heel goede fysiotherapeut die rekening 
houdt met mijn fibromyalgie. Deze oefeningen zijn erg fijn:
•   Appels plukken: afwisselend de rechter- en linkerarm 

omhoog strekken, alsof je appels plukt;
•   Schouders optillen: ongeveer drie seconden je schouders 

optillen en ze dan laten zakken;
•  Je rug afwisselend hol en bol maken;
•  Hoofd rechts opzij, via kin op de borst naar links opzij 

draaien. Herhaal dit de andere kant op. 
D. van der Velden

Shiatsu
Shiatsutherapie heeft mij geweldig geholpen! Ik ben 
daardoor niet alleen van mijn spierknopen af, maar ook 
van mijn hoofdpijn. 
Saskia

Oproep: Wil je ook tips van andere lezers? Stuur je vraag 
naar mediaredactie@rsi-vereniging.nl

 
Epsomzout
Andere namen voor Epsomzout: magnesiumsulfaat, 
Engels zout, of bitterzout. Het heeft een sterk laxerende 
werking.
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