
Spieractiviteit bevordert 
het herstel van blessures
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Medical Taping Concept
Een kleurrijk herstel

Niet alleen tijdens het sporten, 
maar ook – of misschien wel 
voorál – tijdens normale huis-
, tuin- en keukenbezigheden, 
kun je geblesseerd raken. Voor 
velen een reden om de fysiothe-
rapeut om hulp te vragen. Sport 
je graag en vaak, en wellicht 
zelfs op hoog niveau, dan kan 
het herstelproces jou niet kort 
genoeg duren. Het liefst ga je 
gewoon door met je trainingen 
en wedstrijden.

Bont, flexibel 
gezelschap
Dit voorjaar zitten weer vele sportliefheb-
bers aan de buis gekluisterd om te kijken 
naar het prestigieuze Grand Slam tennis-
toernooi Roland Garros. Ben jij ook een 
van die kijkers, let dan maar eens op hoe 
bont het gezelschap is. O.a. de kleuren 
rood, blauw, groen, roze en paars vliegen 
fanatiek door het beeld. De ene tenniser 
draagt de kleuren op een kuit en een ander 
rondom de schouder. Medical tape is breed 
inzetbaar en gaat in alle bewegingen mee.

Uit het Oosten
Vroeger werd je nog ingetapet met witte, 
stugge tape die erop gericht was om de be-
wegingsvrijheid van een spier of gewricht te 
beperken. Deze conventionele tape wordt 
onder druk en strak aangebracht en is voor 
de bloedtoevoer en de lymfeafvoer niet 
echt ideaal. Dit verlengt het herstelproces 
onnodig en lekker zit het in ieder geval niet.
Tegenwoordig bekwamen steeds meer 
fysiotherapeuten zich in het Medical Taping 
Concept, een behandelmethode die in de 
70-er jaren in Japan en Korea ontwikkeld 
werd. Aan de basis stond de kinesiologie 
(bewegingsleer) die kijkt naar de moto-
riek van het menselijk lichaam en naar 
alles wat tot dan toe bekend was over de 
werking van de spieren. Duidelijk werd dat 
lichaamsbeweging, en daarmee spier-
activiteit, noodzakelijk is om lichamelijke 
problemen te voorkomen en/of te gene-
zen. Spieractiviteit is van invloed op onze 
lichaamstemperatuur, bloedsomloop en het 
lymfestelsel en een niet goed functionerend 
spierstelsel, heeft daarmee logischerwijze 
een nadelige invloed op het hele lichaam. 
Dit was reden genoeg om de tape die wij 
zo goed kennen eens goed onder het licht 
te houden.

Uiterst elastisch
Zo is uiteindelijk een elastische tape 
ontwikkeld met een nieuwe tapemethode, 
waarmee gekwetste spieren en gewrichten 
worden ondersteund, zonder dat ze in hun 
bewegingen beperkt worden. Doordat de 
bloed- en lymfecirculatie met deze me-
thode niet gehinderd worden, wordt het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam 
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in gang gezet. Ondertussen kun je tijdens 
dit genezingsproces in veel gevallen zelfs 
blijven sporten!

Beetje bij beetje werden steeds meer 
toepassingsgebieden ontdekt. Dit maakt 
het Medical Taping Concept bijzonder 
rekbaar. Afhankelijk van de tapetechniek 
die gebruikt wordt, kunnen verschillende 
resultaten behaald worden.

Medical Taping
• geeft de spieren bewegingsvrijheid.
• verbetert de bloed-/lymfecirculatie.
• kan slappe spieren op spanning brengen.
• kan gespannen spieren rust geven.
•  werkt pijnverminderend

(ook bij hoofdpijn).
• kan de lichaamshouding corrigeren.
• behandelt klachten door overbelasting.
• ondersteunt spieren en gewrichten.
•  vermindert ontstekingen en vochtop-

hopingen.
•  kan zelfs ingezet worden bij menstruatie-

klachten.

Kijk maar eens naar de verschillende spor-
ters die gebruik maken van deze behandel-
methode; je zult zien dat de tape soms op 
de meest vreemde – op ’t oog onlogische 
– manieren op hun lichaam is aangebracht.
Maar… daar is dus echt wel goed over 
nagedacht.

Huidvriendelijk
Medical tape heeft dezelfde rekbaarheid als de huid 
en is bijzonder fijn in gebruik. Aan te raden is wel 
om de tape op een schone, droge, vetvrije, onbe-
haarde huid te gebruiken. 

•  Medical tape is ventilerend, huidvriendelijk
en antiallergisch.

•  Het is vochtbestendig en je kunt er dan ook ge-
woon mee douchen en zelfs zwemmen.

•  Het kan zeker een week op de huid blijven
zitten, zonder irritaties te geven.

Wil je de tape weer verwijderen, dan kun je dat ’t
best doen door het eerst even nat te maken, waarna 
je je huid strak trekt en de tape langzaam ‘afrolt’.

Roland Garros wordt van 25 mei t/m 8 juni 
gehouden in Parijs, Frankrijk.

Bij medical taping wordt de huid van het 
te behandelen gebied gerekt, waarna 
de tape zónder rek op de huid geplaatst 
wordt. Wanneer het lichaamsdeel vervol-
gens weer teruggaat naar de uitgangspo-
sitie, tilt de elastische tape de huid als het 
ware iets op; er ontstaat ruimte tussen de 
huid en het onderhuids bindweefsel (dit 
zie je in de tape terug als ribbels, convolu-
tions). Hierdoor ontstaat meteen drukver-
mindering en worden de bloedcirculatie 
en de lymfeafvoer hersteld.

TIP!
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