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TRIGGERPOINTTHERAPIE VOOR 
BABY’S EN KINDEREN

Triggerpoint-therapie is bij volwassen en dieren effectief, maar ook baby’s en kinderen kunnen positieve 

effecten ondervinden van deze behandelmethode. Bijvoorbeeld huilbaby’s, waarbij geen oorzaak wordt 

gevonden van het aanhoudende gehuil. Of kinderen met groeipijn en pubers die door hormonen of stress 

veel last hebben van hoofd- of buikpijn. Bij al deze leeftijdsgroepen kan triggerpoint-therapie ingezet wor-

den om de klachten te verminderen.

Huilbaby’s
Ouders van huilbaby’s hebben het zwaar. Hun roze wolk 
verandert door slaapgebrek al snel in een donkere donder-
wolk. Wat is er toch met hun kindje aan de hand? Waarom 
blijft hij of zij huilen? De huisarts heeft er al meerdere ma-
len naar gekeken, op het consultatiebureau kunnen ze geen 
oorzaak aanwijzen en zelfs met behulp van alle adviezen en 
tips van familie, vrienden en deskundigen houdt het gehuil 
niet op. Een baby die veel of lang blijft huilen, heeft érgens 
last van. Als onduidelijk is wat de oorzaak is, dan is onder-
zoek naar eventuele triggerpoints een mogelijkheid. Een 
baby met triggerpoints, bestaat dat dan? Ja. Baby’s kunnen 
net als hun moeders tijdens en na de bevalling triggerpoints 
oplopen.

De bevalling
De bevalling is een ingrijpende gebeurtenis voor het li-
chaam. Door de bevalling en de hormonale veranderingen 
die hierbij in het lichaam ontstaan, kunnen spieren trauma’s 
oplopen. Door de hormonen worden banden en spieren 
niet alleen in het bekken maar in het hele lichaam losser 
waardoor de bilspieren bijvoorbeeld harder moet werken. 
Die spiertrauma’s beperken zich niet altijd alleen tot de 
moeder. Ook het kind dat wordt geboren, kan spiertrauma’s 
oplopen. Gelukkig krijgt niet ieder kind hiermee te maken. 
Loopt een kindje dat wordt geboren wél triggerpoints op, 
dan kan dit een oorzaak zijn van veel en ontroostbaar huilen. 
Een oorzaak hiervoor kan een tangverlossing zijn waardoor 
triggerpoints kunnen ontstaan net boven het oor. Door een 

te nauw bekken kunnen triggerpoints op het achterhoofd 
ontstaan. Ze komen na de geboorte terecht in ‘de grote 
wereld’, waarbij ze ineens allerlei prikkels ervaren. Dat kan 
tot stress en triggerpoints leiden. Meestal leiden deze trig-
gerpoints pas later in het leven tot pijnklachten maar soms 
toch al in de babytijd.

Baby’s behandelen
Een baby met triggerpoints behandelen, is iets anders dan 
een kind of volwassene met triggerpoints behandelen. Een 
baby kan alleen met huilen en ‘bodytalk’ dingen aangeven. 
Ook als iets niet goed of prettig voelt. Het is dus belangrijk 
om voorzichtig te werk te gaan. Hoe behandel je een ba-
by’tje dan? Door zacht te voelen en goed te observeren tij-
dens dit voelen. Met hele zachte bewegingen op bepaalde 
punten kun je zien wanneer je de juiste beweging, druk en 
plek hebt gevonden. Net als bij triggerpoint-therapie bij die-
ren merk je het aan baby’s als je goed zit. Baby’s gaan dan 
namelijk, net als dieren, ‘inleunen’. Je ziet dat het een goed 
gevoel van opluchting teweeg brengt.

Groeipijn bij kinderen
Kinderen met groeipijn is nog zo’n groep die veel baat kan 
hebben bij triggerpointtherapie. Kinderen met groeipijn er-
varen meestal een irritant, rusteloos of pijnlijk gevoel in de 
benen. Vaak is deze pijn ’s avonds voelbaar, als de kinderen 
een dag lang druk bezig zijn geweest en dan rustig in bed 
liggen en proberen in slaap te komen. Groeipijn komt veel 
in de benen voor, maar kan ook in de armen voorkomen. 


