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Triggerpoints en magnesium. 

Een triggerpoint is 
een verkramping in een klein deel van 
een spier. Zo’n triggerpoint kan veel 
klachten geven.  
 
Ze ontstaan vaak door overbelasting van 
de spieren. De spier raakt overprikkeld 
doordat hij te hard aan het werk moet, of 
doordat de spier telkens op rek staat. Dit 
laatste is o.a. het geval bij een verkeerde 
(werk)houding. 
 
Soms wil zo’n triggerpoint niet 
verdwijnen en blijven de klachten 
bestaan, terwijl je toch de spier 
behandelt en beter gaat gebruiken. 
De reden kan zijn, dat je een tekort hebt 
aan magnesium.  
 
Spieren hebben magnesium nodig om te 
kunnen ontspannen. Magnesium krijgen 
we binnen door middel van de voeding. 
Het zit veel in bijv. cacao, noten, graan 
en bananen.  
 

Echter door snelle teelt zit er 
zo’n 20% minder magnesium in de 
voeding dan 50 jaar geleden.  
 
Verder is een juiste pH-waarde van ons 
lichaam van levensbelang. Helaas is ons 
welvaartsvoedsel erg verzurend. Het 
lichaam moet toch de zuurtegraad op 
peil houden en doet dit door o.a. 
magnesium te onttrekken aan de spieren. 

Medical Tape en blauwe plekken 
 
Medical tape is in te zetten bij het 
snel laten wegtrekken van blauwe 
plekken. De tape zorgt voor een 
versnelde afvoer van het bloed. 
In 1/3 van de normale tijd ben je 
van de pijn af. 
Op de foto het resultaat na 
slechts 5 dagen en 2 maal tapen! 
 
 

 

Met ander woorden, tegenwoordig ontstaat er 
sneller een magnesiumtekort. 
 
We kunnen dit aanvullen door magnesium 
extra te nemen in de vorm van supplementen. 
Maar ook magnesiumolie werkt goed.  


