
 

 

De Circulatie: anatomie en fysiologie 
 
Als we het over circulatie hebben denken we aan vloeistof. Dit in de breedste zin van het woord 
Waarom is dat zo interessant voor ons als fasciatherapeut? 
Water en MFR zijn nodig om sol-gel evenwicht van fascia op peil te houden 
Water is het 2de belangrijkste element van fascia en lichaam om te overleven oftewel efficiënt te 
functioneren. Eerste is O2, hoofdbestanddeel van H2O. 
Water flowt moeiteloos en is erg krachtig. De flow van vloeistof is sleutelpositie van de 
grondsubstantie van de fascia. Lichaamsvloeistof is constant in beweging van het ene compartiment 
naar het andere als het fundament van een organisme. Fascia wordt gezien als septum cleaner (AT 
Still),  
Daarnaast kan pijn verklaard worden door de activatie van de chemosensoren, die gevoeliger 
worden, dit kan alleen via vloeistof. Lymfe is een systeem dat samenwerkt met chemische en 
mechanische componenten (zoals de politie en de brandweer). Pijn beïnvloedt dus de lymfe; het 
immuunsysteem gaat de ontsteking aanpakken. Ook in het vormen van littekens blijkt de invloed van 
de neurotransmitters een grote invloed te hebben. Ook hierbij lijkt het belang van een goede flow 
van de vloeistoffen dus een cruciale rol te spelen. 
Hier  is dus ook de samenhang voor deze masterclass, ”lymfe (immuunsysteem) en littekens”, uit te 
leggen. 
Als  fascia gaat dehydrateren, krijgen we adhesies, wat het moeilijker maakt om te bewegen  en 
lastiger om vloeistof in beweging te krijgen/te houden.  
Voor deze flow van vloeistoffen is de verbinding tussen fascia, grondsubstantie en het lymfesysteem 
belangrijk. 
We weten allemaal hoe we de grondsubstantie kunnen beïnvloeden. motto. .liquify the fascia!! 
Totaal aantal liter vocht in ons lijf: 42 liter 

28 liter intra cellulair  
14 liter extra cellulair waarvan:  

3 liter plasma  
1 liter trans cellulair (bv rondom de vliezen van hersenen, buik, oog, 
gewrichten) 

      10 liter in interstitium 
 
Hieronder even opfrissen: de  circulatie en specifieker het lymfestelsel 



 

 

 

De mens is een groot organisme. Om alle cellen van het lichaam van zuurstof en voedsel te voorzien 
heeft het lichaam een zeer vertakt netwerk van bloedvaten. Het bloed dat door deze bloedvaten 
stroomt, voorziet de cellen van het lichaam van de voor het leven noodzakelijke stoffen zoals voedsel 
en zuurstof. 

Grote en kleine bloedsomloop. 

Globaal kan je de bloedsomloop in twee stukken delen. De grote bloedsomloop en de kleine 
bloedsomloop. De kleine bloedsomloop vervoert zuurstofarm bloed van het hart naar de longen. In de 
capillairen in de longen wordt zuurstof in het bloed opgenomen en koolstofdioxide aan de longen 
afgegeven. Vanaf de longen stroom het zuurstofrijke en koolstofdioxide arme bloed dan weer terug 
naar het hart. Via de linker boezem en de linker kamer wordt het zuurstofrijke bloed nu de grote 
bloedsomloop ingepompt. Via de grote bloedsomloop komt het bloed met zuurstof bij alle organen en 
weefsels terecht die zuurstof en voedsel nodig hebben voor de verbranding. Als het bloed de zuurstof 
heeft afgegeven aan de weefsels stroom het via de aderen en de onderste holle ader weer terug naar 
het hart. In het hart zijn het zuurstofarme bloed en het zuurstofrijke bloed strikt van elkaar gescheiden. 



 

 

We noemen de bloedsomloop van de mens een dubbele bloedsomloop omdat per omloop door het 
gehele lichaam het bloed twee keer door het hart heen komt. 

 

 



 

 

  

Dit gaat over het bloed, de bloedsomloop en de bloedvaten. Centraal in onze dubbele bloedsomloop 
ligt het hart. Het hart bestaat uit vier met kleppen van elkaar gescheiden ruimten. De bovenste twee 
kleine ruimtes heten de boezems. De onderste twee grote ruimtes noemen we de kamers.  

  

 



 

 

 

Het hart pompt het bloed rond via de bloedvaten. Deze bloedvaten hebben allemaal logische namen. 
Als je de regels voor het naamgeven weet, is het naamgeven van de bloedvaten een koud kunstje. 
Hieronder de regels voor de namen van de bloedvaten: 

1. Alle bloedvaten waarin het bloed van het hart afstroomt noemen we slagaders. 

2. Alle bloedvaten die naar het hart toe stromen noemen we aders. 

3. De naam van het orgaan waar het bloed heen stroomt of van wegstroomt komt altijd voor in 
de naam van het bloedvat. 

Daarbij is het handig te weten dat: 

1. Bijna alle slagaders bevatten veel zuurstof, veel voedsel en weinig koolstofdioxide. 

2. Bijna alle aders bevatten veel koolstofdioxide, weinig zuurstof en veel afvalstoffen. 

Uitzondering op de laatste twee regels zijn de aderen en de slagaderen van de kleine bloedsomloop 
(zie onderstaande afbeelding). De longslagaders bevatten juist geen zuurstof, voedsel, maar veel 
koolstofdioxide. De longader bevat juist weer veel zuurstof en weinig koolstofdioxide. Als het 
zuurstofarme bloed van de longslagader met veel koolstofdioxide is aangekomen in de longen stroomt 
het door de aller dunste bloedvaten die het lichaam heeft. De haarvaten. In deze haarvaten in de 
longen vindt de gaswisseling plaats. Het bloed geeft dan het giftige koolstofdioxide af en neemt 
zuurstof op.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCvM7upmMONsQ7pwFnFiuK4g  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvM7upmMONsQ7pwFnFiuK4g  

 

 

https://biologielessen.nl/images/Bovenbouw/Transport/Hart_bloedvaten/haarvatenindelongen.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCvM7upmMONsQ7pwFnFiuK4g
https://www.youtube.com/channel/UCvM7upmMONsQ7pwFnFiuK4g


 

 

 

 Alle hierboven geleerde informatie komt terug in de onderstaande informatiefilmpjes van de 
Nederlandse hartstichting. Ook staat er nog een mooie powerpoint presentatie over het bloed, de 
bloedsomloop en de bouw en functie van het hart. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kinXCpEqWTQ 

 

 

 

 

http://biologiepagina.nl/2en3/Bloedsomloop/Modules/Toetsen/Module1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nFGbmZlJajY
https://www.youtube.com/watch?v=kinXCpEqWTQ


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


