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Oefenboek praktijk
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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Fasciatechnieken
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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Oefenen diafragma en buik

• Diafragma release en ademhaling
• Diafragma stretch

• Palpatie buik
• Navel
• Peritrage
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Diafragma 

Release technieken diafragma

en ademhaling
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Diafragma 

Stretch technieken
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Buik
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Buik

Navel
peritrage   
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Oefenen thorax 

• Thorax: 
• Flowtechniek sternum
• Met variatie

• Myofasciale stretch thoracaal
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Thorax

Flowtechniek sternum
Techniek:
Pt grijpt aan op bekken therapeut, Op expiratie vibrerende 

dorsocaudale druk op sternum

Contra-indicatie:
hartfalen
pacemaker

9



19-09-2021

4

Thorax

Variatie op de 
flowtechniek voor het 
sternum

Geef tractie op de armen 
tijdens inspiratie, houdt deze 
vast tijdens expiratie, met 
opbouwende intensiteit
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Thorax

Myofasciale stretch
thoracaal 
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Oefenen terminus / thoracic outlet 

• Terminus: balletje

• Flow technieken:
• Indirect op clavicula
• Release infraclaviculair
• Direct op clavicula
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Terminus / Thoracic inlet

Balletje
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Terminus / Thoracic inlet

Flow techniek
indirect op clavicula

Techniek:
Op inspiratie tractie arm en  wegduwen 
naar contralateraal van sternum
Op expiratie compressie van arm en 
sternum naar elkaar toe.
Ritmische beweging op de ademhaling

inspiratie expiratie
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Terminus / Thoracic inlet

Flow techniek
release infraclaviculair 

Techniek:
tractie aan de arm
compressie tussen clavicula en 1e rib 
richting dorsaal
ritmische beweging op de ademhaling
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Terminus / Thoracic inlet

Flow techniek
direct op clavicula 

Techniek:
Pincetgreep om clavicula 
Mobilisatie clavicula ventraal-
dorsaal met gelijktijdig 
circumductie arm 
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Oefenen oksel 

• Oksel:
• Balletje
• Flow techniek pectorali
• Flow techniek latissimus
• Myofasciale stretch BE
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Oksel

Balletje
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Oksel

Flow techniek
pectorali 

Contra-indicatie:
port-a-cath
pacemaker

Variatie:
Inspiratiepositie vasthouden

Expiratie

Inspiratie
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Oksel

Flow techniek
latissimus 

Techniek:
armpositie afhankelijk van ROM
opbouwend naar 90° abd

Variaties:
Inspiratiepositie vasthouden

Expiratie
Inspiratie
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Oksel
Myofasciale stretch bovenste extremiteit
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Oefenen iliacaal – inguinaal – extremiteit 

Iliacaal/inguinaal:
balletje
VLP iliacaal
coregeous

Extremiteiten
fill en flush
pompen actief en passief
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Iliacaal/Inguinaal 

Balletje
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Iliacaal

Drainage techniek voor iliacale 
regio

Techniek: 
pomp met de duimmuis  
langs de mediale zijde van 
het ilium tijdens expiratie.
Gelijktijdig exorotatie been

24



19-09-2021

9

Extremiteiten

25

Coregeous
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Onderzoekstechnieken
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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Oefenen Onderzoek inspectie

28

Oefenen

• Fascia functie onderzoek
• Pitting
• Stemmer
• Temperatuur/vochtigheid
• Lymfscanner
• Verschuifbaarheid
• Indrukbaarheid
• Veerkracht
• Omvangmeting: maten noteren 

en intra 
betrouwbaarheidsbeoordeling
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• Indrukbaarheid:

Lichamelijk onderzoek
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Onderzoek formulier

Teken van 
Godet / Pitting Stemmer

+ / -
Veerkracht 

(graad)
Indrukbaarheid 

(graad)
Litteken

+ / -
VAS
0-10

Temp
0C

non-pitting 0 leeg (1)
zeer hoge compliance

zacht (1)
vochtrijk

2 mm indruk
verdwijnt snel

1 = mild slap (2)
hoge compliance

week (2)
vochtrijk

4 mm 10-15 sec.
voor het verdwijnt

2 = gemidd. normaal (3) normaal (3)

6 mm verdwijnt
na 1 min.

3 = gemidd/ernstig stug (4)
lage compliance

stijf (4)
eiwitrijk

8 mm blijft langer
dan 2 min

4 = ernstig krachtig (5)
zeer lage compliance

hard (5)
eiwitrijk
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Fasciatraining
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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Oefenen

• Fasciatraining

1. Onderhouden verschuifbaarheid
2. Variaties in fasciatraining
3. Stretches
4. Propriocepsis / Coördinatie
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Littekenonderzoek
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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Oefenen

• Inspectie: intrekkingen in stand en tijdens FFO
Welke fase

• Palpatie:
• 4 richtingen

1. Longitudinaal: in de lengterichting van het litteken
2. Transversaal: loodrecht op de lengte as van het litteken
3. Rotatie: met de klok mee, en tegen de klok in
4. Liften: het litteken opnemen ten opzichte van de diepere lagen.

• Grote oppervlakken
• Kleine oppervlakken
• Botuitsteeksels
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Prominente botuitsteeksels
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Circulair vingertoppen bij botstructuren
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Meerdimensionaal, lemniscaat

38

Kleine oppervlakten/ledematen
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Littekenbehandeling
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Litteken
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Oefenen manuele technieken

• Shear
• J-techniek
• Oscillerend schudden
• Laterale en tangentiele krachten
• Liften
• Skin rolling:  graad 1,2,3
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Shear: verschuiven van ene laag 
t.o.v. andere
Doel: beïnvloeden flow en 
mechanische cross links 
verbreken
Licht cyclisch: stimuleren MMP-
1 productie
Mobilisatie door release  (lichte 
constante rek/druk – wacht) 
Zeer langzame glide (2 mm per 
ademhaling)

Manuele technieken 
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J-techniek: kan superficial en 
diep

Compressie en buigen een kant 
van weefsel, andere  kant 
trekkracht

Doel: circulatie en verlengend 
effect
Andere vormen: Cs en Ss

Manuele technieken 
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Oscillerende technieken: 
schudden, schommelen, 
voor/ achterwaarts
Doel: effectief bij 
mobiliseren weefsellagen, 
verbetert verglijding door 
HA
Combineren met 
compressie of lifting 
mogelijk

Manuele technieken 
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Laterale en tangentiele 
krachten
Effect op Ruffini –endings 
mechanoreceptoren
Doel: verlengen weefsel, 
cross-links klieven 
collageen
(Smith 2016)

Manuele technieken 
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Liften: tillen ene laag t.o.v. 
andere
kan gecombineerd met 
trek, buig, schuif en torsie
Zowel superficial als 
diepere weefsel lagen toe 
te passen

Manuele technieken 
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Skin rolling: een combinatie 
van liften, trekkracht en 
schuifkracht
Wordt niet ingezet bij keloid
Doel: invloed op 
collageendichtheid / 
consistentie, geeft fluid 
dynamic met beter 
oppakbaarheid en 
verschuifbaarheid

Manuele technieken 
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Skin rolling:
Graad 1: superficial, alleen lagen 
van huid 
Graad 2: ruimte tussen skin en SF
Graad 3: diepe lagen, ruimte 
tussen SF en DF, en DF en 
onderliggende musculatuur
Doel: graad 3 sedatie SNS, balans 
ANS herstellen

Manuele technieken 
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Litteken behandeling

• IASTM: i-assist, fasciq, seperating

• Cupping

• Taping: dynamic tape, kinesiotape
• Lymftaping
• Littekentaping 
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IASTM
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Instrument assisted fascia separating

51



19-09-2021

18

• Cupping alleen bij/naast mature 
littekens

Cupping
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Taping

• Litteken tape met dynamic tape

• Litteken tape met cure tape

• Lymfetaping
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Lymftaping
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