Standpunt KNMvD inzake uitvoeren Dry Needling
Samenvatting
Wettelijk is bepaald dat de dierenarts als enige weefsel mag verbreken bij dieren. Een handeling als
dry needling vereist deskundigheid en een verantwoord kennisniveau van anatomie, fysiologie en
neurologie. De dierfysiotherapeut is in de ogen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD) onder voorwaarden naast de dierenarts bevoegd deze handeling uit te
voeren, gezien de opleiding en het kennisniveau van deze beroepsgroep. De KNMvD doet in geen
geval uitspraak over de effectiviteit of veiligheid van deze handeling.
Standpunt
De KNMvD ondersteunt het verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij dieren
(NVFD) aan het ministerie van Economische Zaken, dat naast de dierenarts de dierfysiotherapeut dry
needling mag uitvoeren.
Inleiding
Sinds 2002 is dry needling een legale handeling in de humane fysiotherapie na uitspraak van Centraal
Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) heeft in 2007 dry needling gedefinieerd als passend binnen het domein van de fysiotherapie
en daarmee toegestaan om op te nemen in het behandelplan van de fysiotherapeut. Zij geven aan
dat er wel wetenschappelijke onderbouwing is om deze behandeling uit te voeren, maar geen
wetenschappelijk bewijs. Humaan is deze handeling niet voorbehouden aan bepaalde personen,
omdat de wettelijke bepalingen verschillen.
Momenteel is de dierenarts de enige persoon die de behandeling dry needling mag uitvoeren in
verband met het verbreken van weefsel. Echter het blijkt dat op dit moment personen zowel met,
maar ook zonder enige deskundigheid dry needlen. Het is een gebied wat door dierenartsen beperkt
wordt beoefend, maar daarbuiten veel wildgroei in plaatsvindt. De nascholing stelt namelijk ook
geen specifieke eisen aan de deelnemers wat betreft vooropleiding. Dry needling wordt voornamelijk
toegepast op paarden en honden.
Achtergrond
De NVFD heeft een voorstel opgesteld om het uitvoeren van dry needling bij gekwalificeerde
personen te beleggen, te weten de dierenarts en de dierfysiotherapeut. Dierfysiotherapeuten zijn
gespecialiseerde humane fysiotherapeuten en hebben kennis op het gebied van anatomie, fysiologie
en neurologie van mens en dier. De NVFD heeft de KNMvD gevraagd of zij dit voorstel aan het
ministerie van Economische Zaken wil ondersteunen.
De KNMvD vindt dat het doorbreken van weefsel in deze vorm thuis hoort bij personen met kennis en
deskundigheid op het gebied van anatomie, fysiologie en neurologie. In de wet zijn een aantal
handelingen vast gelegd waarbij een persoon anders dan de dierenarts weefsel mag doorbreken. Dry
needling kan als één van de wettelijke uitzonderingen opgenomen worden, waarbij de
dierfysiotherapeut de enige is die hiervoor in aanmerking komt.
Kritische kanttekening
De KNMvD geeft enkel haar standpunt met betrekking tot de uit te voeren handeling. Het dry
needlen, waarbij lange dichte naalden in weefsel worden gebracht, blijft een potentieel risicovolle
handeling. Uit literatuuronderzoek is tevens gebleken dat er geen wetenschappelijke bewijs is dat dry
needling effectief is bij dieren. De KNMvD doet daarom geen uitspraak over de effectiviteit of
veiligheid van de behandeling.
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