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Fysiotherapie

Medical Taping bij 
hooikoortsklachten
Dat Medical Taping in de fysiotherapie steeds meer toegepast wordt is bij velen bekend. Het concept werd in de 
jaren zeventig gelegd in Japan en Korea.

De achterliggende gedachte achter Medical Taping is dat de spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van 
het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuuur beïnvloeden.

Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen.
Wanneer de niet goed functionerende spieren echter worden ondersteund met deze speciale elastische tape dan 
zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Toen het concept verder werd ontwikkeld, bleek al snel dat de  
behandelingstechnieken zo veelzijdig zijn dat er naast de behan-
deling van spieren ook vele andere toepassingsgebieden bestaan.

Een van de andere toepassingsgebieden  is het toepassen van  
Medical Taping bij hooikoortsklachten.

Hooikoortsklachten
Ongeveer 20 procent van de mensen heeft, in meer of mindere mate, last van hooikoortsklachten. Deze klach-
ten beginnen vaak in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt 
automatisch antistoffen tegen stuifmeel maar bij iemand die last heeft van hooikoorts reageert het lichaam dan 
heel heftig.

Symptomen bij hooikoortsklachten
Het afweermechanisme reageert sterk waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren en dat geeft 
een reeks van klachten zoals een loopneus, niezen, een verstopte neus, branderige ogen of traanogen. Zelfs 
koortsklachten en moe voelen zijn gehoorde problemen.

Medical Taping bij hooikoortsklachten
Binnen het Medical Taping Concept is een tapetoepassing bekend die de hooikoortsklachten sterk kan verminde-
ren of zelfs er voor kan zorgen dat iemand klachtenvrij het seizoen kan doorkomen. De tape beïnvloedt via de 
huid (segmentale relatie) de longvliezen, vertakkingen van de luchtpijp en de longen. 

De tape wordt op de bovenrug geplakt en eventueel gecombineerd met het tapen van de borstpier.

Hoe lang heeft de tape effect?
De tape kan zeker enkele dagen blijven zitten. Het voordeel van deze tape is dat hij ook nat mag worden. Na 
één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een kortere of langere periode (meerdere weken). Bij 
chronische klachten kan de tape weer opnieuw gezet worden.

Ongeveer 20 procent van de mensen heeft, in meer of 
mindere mate, last van hooikoortsklachten

“

Door Anita Veron
Topfysiotherapie Hilvarenbeek


