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1. Beleid 

 

Dry Needling is een infasieve handeling waarbij middels een naald via de huid van de 

patiënt zogenaamde triggerpoints worden aangeprikt. Hierdoor ontspannen de spieren in 

het behandelde gebied. 

Dry Needling is een voorbehouden handeling volgens de wet BIG. Dit betekent dat deze 

handelingen uitsluitend door op dit gebied gediplomeerde therapeuten uitgevoerd mogen 

worden. 

 

2. Doel 

 

Deze procedure beschrijft de wijze waarop behandelingen Dry Needling uitgevoerd 

dienen te worden teneinde deze doelmatig en veilig te laten verlopen. 

 

3 Toepassingsgebied 

 

Deze procedure is van toepassing op Dry Needling-behandelingen 

 

4. Referenties 

Geen 

 

5. Definities 

 

Dry Needling: Dry Needling is een innovatieve vorm van fysiotherapie als onderdeel van 

een totale behandeling die gericht is op het verbeteren van (vaak chronische) 

spierklachten. 

 

6. Verantwoordelijkheden 

 

De praktijkhouder is verantwoordelijk voor: 

- Het beheer van registraties zoals diploma's, bewijs van vaccinatie hepatitis B in de 

personeesdossiers van Dry Needling behandelaars 

De fysiotherapeut (met aantoonbare specialisatie Dry Needling) is verantwoordelijk voor: 

- Aantoonbare adequate scholing op het gebied Dry Needling middels door de KNGF 

geaccrediteerde scholing 

- Aantoonbare bescherming tegen besmetting Hepatitis B (titerbepaling: titer > 100 IE/L) 

- Aanvullende anamnese en onderzoek m.b.t. de uit te voeren behandeling 

 

7. Werkwijze 

 

7.1 Aanvullende anamnese m.b.t. behandeling Dry Needling 

 

De behandelaar dient voor de behandeling een aanvullende anamnese uit te voeren. 

Hierbij dient tenminste een beeld gevormd te kunnen worden wat betreft medicijngebruik 

van de patiënt (zoals bloedverdunners) en mogelijke allergische (vegetatieve) reacties op 

naalden en/of alcohol waarmee de huid gedesinfecteerd wordt. 

Resultaten van de anamnese dienen in het EPD vastgelegd te worden. 

 

7.2 Aanvullend onderzoek m.b.t. behandelingen Dry Needling 

 

De behandelaar dient voor de behandeling een aanvullend onderzoek uit te voeren. 

Hierbij dient de huid in het te behandelen gebied geïnspecteerd te worden op wondjes, 

irritaties of andere huidafwijkingen. Resultaten van het onderzoek dienen in het EPD 

vastgelegd te worden. 

Behandelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden wanneer de behandelaar ervan 
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overtuigd is dat deze voor patiënt en behandelaar veilig kunnen worden uitgevoerd. 

 

7.3 Informed consent 

 

De patiënt dient in te stemmen met de Dry Needling behandeling. Instemming dient in 

het EPD vastgelegd te worden. 

 

7.4 Uitvoering van de behandeling 

 

Uitvoering van Dry Needling behandelingen mogen uitsluitend door gediplomeerde 

behandelaren worden uitgevoerd. 

Tijdens de behandeling dient de behandelaar de reactie van de patiënt op de handelingen 

nauwkeurig te monitoren. 

Zodra er afwijkende reacties bespeurbaar zijn, dient de behandeling direct beëindigd te 

worden. 

Resultaten van de behandeling dienen in het EPD vastgelegd te worden. 

 

7.5 Evaluatie van de behandeling 

 

Na iedere behandeling dient het resultaat geëvalueerd te worden op bijdrage van de 

behandeling op het totale behandelresultaat en mogelijke afwijkende resultaten. 

Evaluatie dienen in het EPD geregistreerd te worden. 

In geval van een sterk afwijkende reactie op de behandeling, dient dit in Q-link als 

incident geregistreerd te worden. Hierbij dient een oorzaakanalyse m.b.t. de afwijkende 

reactie in de registratie opgenomen te worden. 

Tevens dient in het EPD naar de registratie in Q-link verwezen te worden. 

 

7.6 Calamiteiten (prikaccidenten) 

 

Wanneer er zich een prikaccident voordoet waarbij de behandelaar zich na gebruik van 

een naald prikt, dient er als volgt gehandeld te worden; 

1. Knijp de wond uit, reinig de wond met water en desinfecteer deze. 

2. Vraag de betrokken patiënt of deze een mogelijke middels bloed overdraagbare 

aandoening heeft zoals Hepatitis B of HIV. 

3. Meld het prikaccident bij het centraal meldpunt prikaccidenten Tel. 0800 77 454 63. 

4. Registreer het incident in Q-link aangevuld met mogelijke oorzaak van het 

prikaccident. 

Klik op volgende link voor info over en handelen bij prikaccidenten. 

http://www.vaccinatiezorg.nl/WP/prikpunt  
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