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Waar de pijn ook zit, de pijn kan vrij hevig zijn en kinderen 
kunnen er dan ook veel last van hebben. Terwijl een parace-
tamol niet altijd helpt, werkt triggerpointtherapie bij groei-
pijn vaak heel effectief. Door specifieke been- of armspieren 
te masseren, behandel je de triggerpoints die door de snelle 
groei ontstaan en de pijnen veroorzaken.

Spierknopen bij kinderen
Kinderen zijn in de groei én kinderen zijn heel druk. Spelen, 
ravotten, sporten, rondrennen op het schoolplein en noem 
zo maar op. Veel vormen van belasting, die niet heel groot 
hoeft te zijn, zorgen ervoor dat spiervezels verkrampen en 
er spierknopen op deze plekken ontstaan. Die spierknopen, 
ook triggerpoints genoemd, zijn voelbaar als harde knobbel-
tjes op of in de spieren. Waar de knobbeltjes zitten, ver-
oorzaken ze echter niet per se de (groei)pijn. Onvoorspel-
baar? Nee, dat zijn de triggerpoints niet. Bij triggerpoints 
zijn meestal vaste ‘patronen’ van klachten en spierknopen 
te zien. Dat geldt ook voor groeipijn en dat maakt de be-
handeling bij groeipijnen heel effectief! Eenmaal de goede 
plekken gevonden, is de pijn te behandelen en ‘weg te mas-
seren’.

Groeipijn wegmasseren
Zoek de mogelijke plekken van de spierknopen op en be-
handel deze stuk voor stuk. Je begint bij de plekken die de 
meeste pijn veroorzaken. En daarna ga je, indien nodig, ver-
der met de andere plekken die de pijn kunnen veroorzaken. 
Wrijf met de ene duim in de juiste richting over de spier en 
zet de nodige kracht op deze duim door met de andere duim 
hierop te duwen. Meestal is de pijn-veroorzakende trigger-
point de plek waar het kind extra pijn ervaart als je erop 
drukt. Heb je deze plek gevonden? Wrijf dan zacht de spier-
vezels soepeler waarbij er geen extra pijn mag ontstaan. 
Een aantal tips bij het masseren van de spieren bij een kind:
• Wrijf langzaam maar diep in de spier.
• Beperk de druk, want het mag geen extra pijn doen. De 

therapie moet juist een verademing zijn.
• Beperk de herhalingen per triggerpoint tot tien keer.
• ‘Schudt’ de plek een beetje los.

Kinderen met hoofdpijn of buikpijn
Tot slot kunnen ook oudere kinderen baat hebben bij trigger-
pointtherapie. Tieners bijvoorbeeld. Het lichaam van tieners 
verandert in korte tijd enorm. Niet alles is zichtbaar, want 
ook van binnen verandert er erg veel. Zo zorgen hormonen 
ervoor dat een meisje een vrouw wordt en een jongen een 
man. Deze hormoonveranderingen kunnen onder andere 
voor hoofdpijn zorgen. Bij meisjes die ongesteld worden, 
kunnen de hormonen ook menstruatiepijnen veroorzaken. 
Daarnaast kunnen pubers, mede door hun hormoonveran-
deringen, gevoeliger zijn voor stress en ‘sociale druk’, waar-
door ze last kunnen krijgen van buikpijn.

Simpele aanpassingen
Ook al wordt de hoofdpijn vaak veroorzaakt door lichame-
lijke veranderingen, de pijn is wel te beperken door een aan-
tal simpele aanpassingen van de levensstijl. Bijvoorbeeld 
verandering van de houding in de schoolbanken, de houding 
thuis op de bank bij tv-kijken én de houding of mate van 
computerspellen spelen. Een puber zal zich niet gemak-
kelijk laten vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Het 
coachen van kinderen in de pubertijd is echt een vak apart. 
Daarom is het voor deze ‘kinderen’ beter om ze apart, zon-
der ouders erbij, te behandelen. Zo hebben ze in ieder geval 
niet de neiging om zich ‘te verzetten’ tegen de ouder. Van de 
deskundige therapeut, een buitenstaander van het gezin, 
nemen pubers vaak veel gemakkelijker iets aan. Natuurlijk is 
het wel nodig om de ouder bij de behandeling te betrekken. 
Dit kan bijvoorbeeld door het kind de oefeningen en ‘regels’ 
uit te laten leggen aan de ouder, in het bijzijn van de thera-
peut. Dat werkt veel motiverender voor het kind én zo kun 
je als therapeut eventueel nog aanvullingen geven.

Voor meer informatie: www.triggerpointcoach.nl
Hanneke Heij
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