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Praktijk Fasciatechnieken
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Littekens
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Lymfebanen
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Lymfatische drainage bovenste extr
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Okselruiming zichtbaar in snijzaal
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Okselruiming zichtbaar in snijzaal
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Lymfatische drainage regio axillaris
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Lymfatische drainage regio cubitalis
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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 

• Oksel:
• Balletje
• Flow techniek pectorali
• Flow techniek latissimus
• Myofasciale stretch BE
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Iliacaal/Inguinaal 

Balletje
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Iliacaal

Mobiliteit ilium beïnvloedt lymfflow en 
functionaliteit organen klein bekken. 
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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
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Lymfatische drainage onderste extremiteit
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Extremiteiten

• Beweeg het lidmaat in de regio waar pomptechniek
(dus voor liesklieren passief/actief bewegen in de heup) 

• Pomp ondertussen met de andere hand in afvoerrichting van het 
lymfestelsel 

• Oefenen op een arm en een been
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Extremiteiten
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Extremiteiten
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Regulatie interstitiële vocht; fascia

• Panniculose: restrictie in superficiale fascia;
therapie: opp. fasciatechnieken, IASTM

• Dehydratie: verdroging superficiale fascia vermindert afvoer        
afvalstoffen en kans op adhesies

therapie: m.n. langzame glijbewegingen door superficiale weefsel
• Verklevingen: door densificaties, verharding van grondsubstantie, 

pathologische crosslinks gevormd is het fibrose
therapie: lokale verwarming van de grondsubstantie door frictie met 
IASTM tool, daarna rustige rek, fibrose steviger technieken mn. 
instrument assisted

• Trigger points: lokale minikramp van sacromeren, ontwikkeld naar 
densificatie of fibrose

therapie: actief probleem; zachte release technieken, of densificaties 
fibrosetechnieken
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• Lymfecirculatie behandeling met lichte strijkingen

• Diepere strijkingen kunnen helpen afvalstoffen in interstitiële ruimte af 
te voeren

• Mechanische prikkelingen stimuleren mastcellen tot productie en 
afgifte histamine. Histamine is een vasodilatator

• IASTM kan angionese rond ligamenten bevorderen

Afvloed van interstitiële vloeistof

21



03-10-2020

8

Algemene technieken

• Voet pomp: 

• Eenvoudige methode
• Voeten in maximale dorsaalflexie
• 1 minuut
• 120-125 bpm
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Coregeous

23

Coregeous
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Fill en Flush
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Fill en Flush
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Oefenen

• Iliacaal/inguinaal:
balletje
VLP iliacaal
coregeous

• Extremiteiten
peddel voetpomp
fill en flush
pompen actief en passief
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