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Klein verschil - GROOT effect! 
 
   Uw triggerpointcoach mag als de 
avonden langer worden, graag 
breien of haken. 
 Zo kreeg ik een bestelling van mijn 
dochter om 6 mutsjes te haken. 
De haaknaald die ik gebruikte was 
een goedkoop, plastic exemplaar. 
Ik aan de slag. Maar na 2 mutsen 
kreeg ik behoorlijk last van een 
pijnlijke rechterduim, niet zo 
handig, als dat het “gereedschap” 
is, waar je dagelijks mee werkt. 
Gelukkig weet ik natuurlijk snel de 
spier die de ellende veroorzaakt te 
vinden en te behandelen. 
Toen ik een dag later aan mijn 3e 
muts begon, kwam helaas de pijn 
onmiddellijk terug! Verdikke, ik 
moest er nog 4!  
    Maar ik geef niet graag op.  
Ik moest wol bijhalen en kocht ook 
even een metalen haaknaald, want 
dat plastic geval, liet wel eens een 
steekje glippen. 
Na de spier behandeld te hebben 
ging ik ’s avonds toch maar weer 
aan slag. 
Tot mijn verbazing, totaal geen last 
meer! 
Wat bleek: het verschil zat hem in 
de haaknaald! De eerste was rond 
en daar moest ik blijkbaar stevig in 
knijpen tijdens het haken, de 
tweede had een platte zijde, 
waardoor je hem wat meer ont- 

 
Zoekt u een origineel cadeau  

voor de feestdagen? 
 

a MASSAGE in a BOTTLE 
 

 
 

voor een heerlijke massage naar 
keuze vanaf 27,50 

 
 

-spannen kan vasthouden! 

 
Een verschil van amper een 
millimeter, maar ook het verschil 
tussen wel of geen pijn.  
Weer wat geleerd….. 
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