
Symptomenlijst en mogelijke oorzaken TrPs en/of FMS 

 

 Verstopping van de neus s’nachts, die zich steeds verplaatst:  TrPs pterygoid, 

digastricus posterior, sternocleidomastoideus. 

 Allergieën: (FMS) 

 Post nasal drip: vocht dat van achteruit de neus uit steeds je keel inloopt (FMS),  TrPs 

pterygoid, sternoceidomastoideus. 

 Kwijlen in je slaap:  TrPs pterygoid medialis internus. 

 Gezwollen klieren:  TrPs digastricus. 

 Moeite met slikken:  TrPs digastricus, pterygoid. 

 Droge hoest:  TrPs onderste gedeelte van de  sternocleidomastoideus. 

 TMJ symptomen = klachten van het kaakgewricht:  TrPs masseter, trapezius, 

temporalis, pterygoid. 

 Duizeligheid als je het hoofd omdraait of van gezichtveld verandert:  TrPs 

sternocleidomastoideus, (H) 

 Loopneus: (FMS),  TrPs pterygoid, sternoceidomastoideus. 

 Keelpijn:  TrPs sternocleidomastoideus, digastricus, pterygoid. 

 Stijve nek:  TrPs levator scapulae. 

 Gevoeligheid voor het ontstaan van schimmelinfecties: (FMS), (H) 

 Oprispingen (maagzuur):  TrPs obligues externus , (H) 

 Hoofdpijn / Migraine: (FMS),  TrPs trapezius, sternocleidomastoideus, temporalis, 

splenii,  suboccipitalis, semispinalis capitis, frontalis, zygomaticus major, cutaneus 

facialis, cervicalis posterior. 

 Lichte oppervlakkige slaap en snel onderbroken slaappatroon met niet verkwikkende 

slaap: (FMS) 

 Ochtend stijfheid: (FMS),  meerdere TrPs. 

 Vermoeidheid: (FMS),  meerdere TrPs , (H) 

 Kortademigheid:  (FMS),  TrPs serratus anterior, diafragma, andere ademhalings 

spieren. 

 Pijnlijke zwakke greep, snel dingen laten vallen:  TrPs infraspinatus , scaleni, de 

strekkers van de hand, brachioradialis. 

 Menstruatie problemen en of bekkenpijn:  (FMS),  TrPs coccigus , levator ani, 

obturatorius internus , bovenste gedeelte van de adduktor magnus , obligues 

abdominalis. 

 Premenstrueel syndroom: (FMS) 

 Libido verlies: (FMS) 

 Lage rugpijn:  TrPs quadratus lumborum, thoracolumbalis, longissimus, iliocostalis, 

multifidi, rectus abdominus. 

 Geribbelde nagels of nagels die kromtrekken (ingroeien): (FMS) 

 Problemen met het uitspreken van (bekende) woorden: (FMS), (H) 

 Niet weten welke richting je opmoet, slecht oriëntatie vermogen: (FMS), (H) 

 Problemen met je gezichtsvermogen/ perceptie: (FMS), (H) 



 Tranende ogen of roodheid van de ogen, zakkend ooglid:  TrPs bovenste deel van de 

sternocleidomastoideus. 

 Verlies van het vermogen om kleuren en vormen te onderscheiden: (FMS) 

 Problemen met het korte termijn geheugen: (FMS), (H) 

 Gewichts toename of verlies: (FMS), (H) 

 Overgevoeligheid voor geuren: (FMS) 

 Uitstulping van de mitraal klep (hartklep): (FMS) 

 Dubbel of onscherp zien, veranderend gezichtsvermogen:  TrPs interne oogspieren, 

temporalis, sternocleidomastoideus, trapezius, cutaneus facialis, splenius cervicus . 

 Beelden zien en dingen horen/ het gevoel hebben dat je valt, vlak voordat je in slaap 

valt, (wordt ook wel slaapstart genoemd): (FMS) 

 Oorpijn of , horen van een bel of jeuk in de oren: (FMS),  TrPs 

sternocleidomastoideus, masseter, pterogoid. 

 Onverklaarbare tandpijn:  TrPs temporalis, masseter, digastricus. 

 Snelle, fladderende, onregelmatige hartslag/ of pijn die lijkt op die van een hart 

aanval: (FMS),  TrPs sternalis, pectoralis , (H) 

 Opgeblazen gevoel/ misselijkheid/ buikkrampen: (FMS),  TrPs abdominalis, multifidi, 

iliocostalis, rectus abdominus, quadratus lumborum, en de bovenste thoracale 

paraspinales, (H). NB: Bij veel lucht in de darmen en boeren,  triggerpoint ter hoogte 

van de hoek die de 12 rib maakt aan beide kanten. 

 Pijn die lijkt op een blindedarmontsteking:  TrPs iliopsoas, rectus abdominus, 

piriformus, iliocostalis. 

 Trek in koolhydraten en chocolade: (FMS), (H) 

 Gevoeligheid voor kou/hitte/vochtigheid/ drukveranderingen/licht en wind: (FMS) 

 Buik krampen, koliek:  TrPs periumbilical rectus abdominus. 

 Paniek aanvallen: (FMS), (H) 

 Gevlekte huid: (FMS) 

 Depressie: (FMS), (H) 

 Snel in de war zijn: (FMS), (H) 

 Pijn in de duim en tintelend of doof gevoel:   TrPs brachialis (inklemming van de 

nervus radialis), adduktor pollicis. 

 Urine retentie (niet alles uit kunnen plassen):  TrPs upper public, inguinal ligament, 

lage obligues internus en lage rectus abdominus. 

 De neiging om snel te huilen: (FMS), (H) 

 Moeilijkheden met autorijden s’nachts: (FMS) 

 Zwakke enkels:  TrPs peroneus, tibialis. 

 Diarrhee en onrustige buik:  TrPs in de buik, vooral in de rectus abdominus. 

 Bovenbeen krampen:  TrPs sartorius. 

 Onderbeen krampen:  TrPs gastrocnemicus. 

 Strakke achillespezen:  TrPs tibialis posterior. 

 Pijn in de lies:  TrPs addukor longus en brevis, iliopsoas. 

 Prikkelbare darm: (FMS),  TrPs in het bekken, multifidi, bovenste deel van adduktor 

magnus, obliques abdominales , (H) 

 Ischias:  TrPs thoracolumbale paraspinalis, gluteus minimus, hamstrings, piriformis, 

iliopsoas. 



 Vaak moeten plassen: (FMS), TrPs in de onderbuik. 

 Impotentie: (FMS),  beklemming van de nervus pudenda in de m. Piriformis. 

 Stress incontinentie, anale/genitale/perineum pijn:  triggerpoints in de 

bekkenbodem, bovenste gedeelte van de adduktor magnus, piriformis, paraspinalis.  

 Pijn bij het hebben van gemeenschap:  vaginale TrPs, bekkenbodem TrPs, piriformis. 

 Onwillekeurige spieractiviteit: (FMS), lokale TrPs. 

 Doof gevoel of tintelingen:  inklemming van een zenuw door TrPs. 

 Diffuse zwelling: (FMS), inklemming van bloedvaatjes door TrPs. 

 Overgevoelige tepels/en pijn in de borsten:  TrPs pectoralis. 

 Bindweefsel-knobbeltjes/schijven in de borsten: (FMS),  mogelijk inklemming van 

afvoer kanaaltjes door TrPs. 

 Instabiele knie/snel door je knie zakken:  TrPs vastus medialis, quadriceps, adduktor 

longus. 

 Problemen met traplopen:  TrPs sartorius, quadriceps femoris, vastus medialis. 

 Problemen met de trap aflopen:  TrPs popliteus. 

 Opgewonden, gejaagd gevoel zonder duidelijke reden: (FMS), (H) 

 Stemmings wisselingen: (FMS), (H) 

 Onverklaarbaar snel gerriteerd: (FMS), (H) 

 Concentratie problemen: (FMS), (H) 

 Scherpe pijnscheuten langs het scheenbeen:  TrPs peroneus,tibialis anterior. 

 Pijn in de hielen:  TrPs soleus, quadratus plantae, abduktor hallucis, tibialis posterior. 

 Snel overbelast door sensorische prikkels zoals geluiden beelden etc: (FMS), (H) 

 Problemen met schrijven:  TrPs adduktor pollicis, opponens pollicis. 

 Pijnlijke plek bovenop het hoofd:  TrPs splenius capitis, sternocleidomastoideus. 

 Problemen om de handen boven het hoofd te houden (zoals bij het vouwen van 

lakens):  TrPs subscapularis, infraspinatus, supraspinatus, bovenste deel van de 

trapezius, levator scapulae. 

 Wattenhoofd/foggy mind/(een tijdje in de ruimte staren voordat je hersenen 

beginnen te functioneren):  (FMS), (H) 

 Strakke hamstrings:  TrPs in de hamstrings, adduktor magnus, quadriceps femoris, 

iliopsoas, gastrocnemicus. 

 Doof heid en tintelend gevoel aan de buitenkant van de dij (meralgia paraesthetica):  

TrPs quadriceps femoris, vastus lateralis, sartorius, zenuw inklemming in de tensor 

fascia latae. 

 Pijn die lijkt op een carpaal tunnel syndroom:  TrPs subscapularis. 

 Evenwichts problemen en waggelende gang:  TrPs sternocleidomastoideus, gluteus 

minimus, (H) 

 Restless leg syndroom: TrPs gastrocnemicus, soleus. 

 Myoclonus (onwillekeurige spierschokken en trekkingen s’nachts): (FMS), lokale 

triggerpoints. 

 Het gevoel hebben dat de auto nog rijdt als deze al gestopt is: TrPs 

sternocleidomastoideus. 

 Het gevoel hebben dat je omvalt als de auto een bocht maakt:  TrPs 

sternocleidomastoideus. 



 De eerste stappen s’morgens voelen alsof je op spelden loopt: TrPs lange buigers van 

de tenen, tibialis posterior. 

 Druk van je bril of een haarband is pijnlijk:  triggerpoints in hoofd, nek en 

schouderspieren. 

 Dikke afscheiding: (FMS) 

 Snel blauwe plekken of littekens: (FMS) 

 Sommige strepen en ruitjes veroorzaken duizeligheid:  TrPs sternocleidomastoideus. 

 Tandenknarsen: (FMS),  TrPs digastricus, masseter, soleus. 

 Moeite om bekende omgeving te herkennen: (FMS), (H) 

 Verlate reacties op het overschrijden van de lichamelijke grenzen (overbelasting): 

(FMS) 

 Meerdere personen met FMS in de familie: (FMS) 

 Overmatige weefselgroei (bindweefsel, ingroeiende haren, dikke en splijtende 

nagels, verklevingen: (FMS) 

 

 


