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Abstract
Via onderzoek werd nagegaan of het nuttig is de stoorvelden mee te behandelen in het
kader van neuraaltherapie bij volwassenen met acute pees- en ligamentletsels.
Methode: Hierbij werd een groep van 18 personen geselecteerd, gerandomiseerd en
gedurende 4 weken opgevolgd. Tien personen kregen lokale behandeling met
Procaïne 1% toegediend, 8 personen kregen daarnaast ook een behandeling van
stoorvelden, namelijk littekens amandelen, navel en eventueel littekens in het segment
van het pees- of ligamentletsel. Analyse: de twee groepen werden niet-parametrisch
geanalyseerd aan de hand van zowel de Wilcoxon-test (binnen de groep) als de MannWhitney-test (tussen de 2 groepen). Waarbij er enkel significante resultaten bekomen
werden na analyse van de Wilcoxon-test. Resultaat: Stoorveldtherapie blijkt geen
aanvullende waarde te hebben bij neuraaltherapeutische behandeling van acute peesen ligamentletsels.

Inleiding
Jaarlijks loopt 20% van alle sportbeoefenaars min of meer ernstige gewrichts- en
spierblessures op. De meesten van hen komen niet terecht bij een arts, alleen de
zwaarste gevallen komen bij de huisarts of op de spoedafdeling van een ziekenhuis
terecht. De blessures variëren in zwaarte van een lichte verrekking van de vezels tot
een volledige ruptuur.
In de acute fase (eerste 6 weken) zien we de verschillende stadia van traumaherstel
met initiële inflammatie met zwelling, dysfunctie en pijn over proliferatie naar
maturatie van het litteken.
Dit eindwerk wil een brug leggen tussen de ‘klassieke’ aanpak van acute,
traumatische letsels alias sportletsels en de beschikbare neuraaltherapeutische
interventies.
Bijna 100 jaar geleden had de Franse dokter Leriche al ervaren en beschreven dat er
naast en na de pijnverdoving door lokale anesthetica 'iets genezends' zit in deze
therapievorm. Hij vermeldde dat bv. Een enkeldistortie enkele malen inspuiten méér
doet dan de pijn te stillen, maar dat het letsel beter en vlugger geneest.
Dit kan misschien voor onze niet-neuraaltherapeutische collega’s de aanzet zijn om in
de bestaande praktijk gemakkelijker gebruik te maken van procaine en naalden als
therapeutisch arsenaal bij deze vaak voorkomende aanmeldingsklachten. Hieronder
verstaan we de ongecompliceerde sport- en bewegingsgebonden recent ontstane
letsels zonder alarmsymptomen.
De neuraaltherapeutische behandeling van lokaal intracutaan inspuiten van procaïne
met of zonder toevoeging van segmenttherapie en aanspuiten van enkele mogelijkse
stoorvelden worden onderling vergeleken in effectiviteit.
Hiertoe worden twee groepen patiënten behandeld en opgevolgd.

NEURAALTHERAPIE:
De neuraaltherapeutische segmenttherapie via kwaddels in de pijnzone is even
effectief voor acute als aanslepende pijnen en dysfuncties van de onderliggende
gekwetste myofasciale structuur.
Door lokaal tussen de huidlagen een dosis procaïne in te brengen, in combinatie met
het steekfenomeen, vindt een reflexmatig regulerend effect plaats op het
zelfherstellend vermogen van het lichaam via de verschillende componenten van de
grondsubstantie: neuro- en cytohumorale regulatie thv de eindvertakkingen van het
vegetatief zenuwstelsel. (zie afbeeldingen)
Gesteld kan worden dat neuraaltherapie alleen of in combinatie met andere therapieën
een sneller en beter effect heeft.
Dat komt met name doordat de doorbloeding effectief verbeterd wordt.
Neuraaltherapie stabiliseert en kalmeert de werking van het autonome zenuwstelsel.
We zien dat het sympathisch zenuwstelsel in zijn "hyper"-toestand weer wordt
"teruggefloten": de "zieke cel" wordt weer aangezet zijn normale stofwisseling te
hervatten.
Neuraaltherapie doorbreekt dus de vicieuze cirkel van pijn en overprikkeling van het
sympathisch zenuwstelsel. Hierdoor ontstaat snel pijnvermindering en herstel van de
weefselstructuur.

STOORVELD:
Segmenttherapie en het zoeken naar stoorvelden horen meestal bij chronische
recidiverende of therapieresistente ziekten als tweelingen. Zo komt het vaak voor dat
een stoorveld zijn bijbehorende segmentgebied conditioneert en dat het in die zin op
een latere, zogenaamde ‘zweitschlag’, negatief reageert. Zo blijft een stoorveld
aanvankelijk zeer vaak inactief omdat het door het organisme nog gecompenseerd kan
worden. Het wordt pas actief, wanneer het lichaam getroffen wordt door een volgende
beschadiging, die het energetisch niet meer kan neutraliseren. Met deze achtergrond
wilden we in ons studieopzet het onderliggende idee uitwerken dat een uitgebreidere
aanpak, nl. het meenemen van bij het begin van de in theorie mogelijke stoorvelden
keel, navel en segmentale littekens, elk genezingsproces positief zou kunnen
beïnvloeden.

PATHOGENESE:
In grote lijnen spelen de volgende anatomische structuren een rol bij het acuut
musculoskeletaal trauma:
Het bot-periost-pees-spier continuüm, het neuraal systeem, bloed- en lymfevatenstelsel en het basisbioregulatiesysteem.
Het plotse trauma verbreekt de functionele integriteit van dit netwerk.
Tevens kunnen alle stoorvelden en lokale verzwakkende gezondheidsproblemen een
rol spelen in het ontstaan en aanhouden van de pijn en dysfunctie.
DIAGNOSTIEK:
ANAMNESE
De aanmeldingsklacht "acute traumatische pijn” vereist een grondige anamnese
waarbij voorgeschiedenis, duur, intensiteit, karakter, lokalisatie, irradiatie en
mogelijke interacties met andere incidenten belangrijk zijn. Navraag naar
zelfmedicatie, recidiverend karakter van de pijn, inducerende en verbeterende
activiteiten worden niet vergeten. Al dan niet bijwerkingen en nut van vorige
behandelingen worden ook gevraagd evenals vroegere ervaringen met inspuitingen.
“Rode vlaggen” zoals ‘krakgevoel’, onmogelijk gebruik lidmaat, systematisch lijden
worden gecheckt om de patiënt al of niet tot de studie toe te laten.
KLINISCH ONDERZOEK
Lokale drukpijn in de gekwetste regio is kenmerkend. Andere kenmerken van een
inflammatoire reactie kunnen zichtbaar zijn zoals zwelling, roodheid, functioneel
beperkt gebruik van het nabije gewricht of lidmaat.
Het bepalen van de VAS pijnscore tijdens druk door de arts geeft het pijnlijkste punt
van de blessure aan en bepaalt het cijfer voor de betreffende vraag in de studie.
Het klinisch onderzoek bepaalt ook of er ‘rode vlaggen’ aanwezig zijn waardoor de
persoon niet toegelaten wordt tot de onderzoeksgroep.
TECHNISCHE ONDERZOEKEN
Desgewenst, ter uitsluiting van structurele schade, kunnen aanvullende onderzoeken
gebeuren zoals daar zijn: radiografie, scan, nmr.

Selectiecriteria
Voor dit onderzoek is er gestart met 2 patiëntengroepen, gerandomiseerd qua
geslacht en qua leeftijd (allemaal tussen de 20 en 62 jaar oud met een gemiddelde
leeftijd in de groep van 43 jaar), worden behandeld voor acute ‘sport-‘ letsels.

Doelstellingen
De patienten dienen, met een minimum aan kosten en bijwerkingen en met een
maximale compliantie, een maximaal therapeutisch effect te hebben waarbij het
therapeutisch comfort en de duur van het positieve effect zo groot mogelijk zijn. In
deze studieopzet wordt het ‘kwaddelen’ of oppervlakkige neuraaltherapie met of
segmentaanpak vergeleken.

Methode
Voor dit onderzoek is er gestart met 2 patiëntengroepen.
Groep 1 (N=10) werd alleen lokaal behandeld. Er werd een procaine 1% gebruikt,
lokaal een kwaddel op de meest pijnlijke plek en vier kwaddels hierrond op 1
wijsvinger afstand (boven, onder, voor, achter) . De kwaddels hebben elks een
diameter van 1 cm.
De tweede groep krijgt daarenboven ook een stoorveldtherapie waarbij er ook enkele
littekens aangespoten worden. Bij iedereen werd de navel ingespoten, vanaf caudaal
naar het middelpunt van de navel (1cc, 40G naaldje.). Ook de amandelen werden bij
alle patiënten in deze groep aangespoten (40G naaldje, amandelpunten, 0,5cc
beiderzijds). In het geval dat er nog andere littekens waren in het segment van de
klacht, werden ook deze mee aangespoten.
De twee groepen werden gerandomiseerd aan de hand van het opgooien van een
muntstuk waarbij “kop” betekende dat ook de littekens mee aangespoten moesten
worden.
Alle patiënten werden gedurende vier weken opgevolgd via volgend protocol. De
eerste week behandeling en een vragenlijst. Week twee werd er alleen behandeld. De
derde week ook alleen behandeling en de vierde week werd er nogmaals een
vragenlijst afgenomen.
De patiënten werden verzocht geen pijnstillers extra te nemen. Het gebruik van
koude/warmte werd wel toegelaten.
Om gegevens te bekomen werd er gebruik gemaakt van vragenlijsten. De volgende
vragen werden hierin verwerkt.
Allereerst werden er algemene vragen gesteld zoals leeftijd, oorzaak van de klacht,
andere medicatie die genomen werd.
Daarna werd er verder ingegaan op de pijnklacht, dit aan de hand van de bekende
VAS-schaal.
De vragen gingen over de pijnervaring algemeen, bij maximale belasting en bij
palpatie. Verder werd er aan de hand van ja-nee vragen nog nagegaan of er al

pijnstillers ingenomen werden, er lokaal roodheid was en/of zwelling en of er
bewegingsbeperking was.
In de vragenlijst op week vier, ook wel moment 2, werd er extra nog nagevraagd of de
activiteiten weer te hervatten waren, werd er meer gevraagd over de tevredenheid van
de behandeling en werden eventuele neveneffecten nagevraagd.
Na het ontvangen van alle gegevens werden deze verwerkt in een excell-bestand om
verder te analyseren. Dit voornamelijk via de Wincoxon-test om te kijken of er binnen
dezelfde groep maar op de twee verschillende momenten een significante verbetering
werd gezien. De hoofdvraag werd via de Mann-Whitney-test geanalyseerd om te
kijken naar een eventuele significantie tussen de twee verschillende
behandelmethoden, namelijk met en zonder behandeling van het stoorveld.

Resultaten

Er werden geen significante waarden gevonden na analyse aan de hand van de MannWhitney-test. Hieruit kan er geconcludeerd worden dat het geen aanvullende waarde
heeft om ook de stoorvelden te behandelen bij acute letsels van pezen en ligamenten.
De Wilcoxon-test geeft echter wel positieve significatie weer. Er is dus wel duidelijk
beterschap naar de pijn toe op moment 2 ten opzicht van moment 1 in beide groepen.
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De andere vragen in de vragenlijsten laten geen duidelijke significantie zien.
Er werd geen analyse gedaan rekening houdende met de subjectieve gegevens.

Discussie
De onderzoeksvraag kan hiermee negatief beantwoord worden. Er zijn echter een
aantal zaken die een invloed hebben gehad op dit onderzoeksresultaat. Er werd maar
een kleine groep patiënten onderzocht (N=18). Daarnaast was er een grote variatie in
het type letsel, de locatie, duur en ontstaanswijze van de letsels. Het gebruik van
vragenlijsten maakt dat er alleen gebaseerd kan worden op subjectieve gegevens,
welke moment afhankelijk zijn. Daarnaast is een stoorveldtherapie eigenlijk alleen
echt zinvol als er daadwerkelijk een stoorveld is. Dit is moeilijk vast te stellen. Als er
bij patiënten uit de groep zonder stoorveldtherapie, wel stoorvelden aanwezig waren,
zouden die wel een betere score gehad kunnen hebben. Dat is moeilijk te testen en
mee te nemen, maar wel van belang om in het achterhoofd te houden bij de keuze van
de therapie. Er werd in deze studiemethode ook geen rekening gehouden met andere
gegevens zoals leeftijd, multipele letsels, co-morbiditeiten en de voorgeschiedenis van
de patiënt.
Wat er wel duidelijk naar voren komt is dat er zeer duidelijke verbetering is van de
klachten na de behandeling met neuraaltherapie bij beide groepen. Dit werd echter
niet vergeleken met een afwachtende houding of pijnstillende op basis van
medicatie.
Een vervolgonderzoek is aangewezen om te vergelijken met de klassieke therapie
waarbij men afwacht, desgewenst behandeling met medicatie zoals paracetamol of
ibuprofen of ijs-applicatie. Het zou ook interessant zijn de studie te herhalen met een
bredere patiëntengroep en waarbij meer gegevens in de analyse verwerkt worden.

Conclusie
Neuraaltherapie lijkt een interessante therapie bij acute pees- of ligament-letsels. Uit
dit onderzoek lijkt het niet nuttig om bij deze diagnose eventuele stoorvelden mee te
behandelen.

