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Lymfe en Littekens
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass L & L

Mariëlla Hamelink en Miranda Hermans
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Opbouw dagen:
• Het belang van fascia en lymfe
• De circulatie en het lymfestelsel: anatomie-fysiologie en pathologie
• Wat is oedeem en hoe ontstaat het en hoe staat het in verhouding 

met fasciatherapie?
• Littekens en weefselherstel, behandeling littekens en 

fasciaverklevingen 

Wie zijn wij?
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De circulatie

• Anatomie
• Fysiologie
• Hernieuwde inzichten
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Circulatie en circulatiestoornissen
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Fascia: cellen, vezels en grondsubstantie

De ruimte tussen de cellen is 
elastisch.

Matrix is opgebouwd uit 
polysacharide
( o.a. hyaluronzuur)

5

Primaire functie van fascia

Protection!

1) Chemical environment

2) Mechanical environment
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Lymfologie blik: 5 feiten van belang

• Elastisch weefsel kan stretchen en keert terug in oorspronkelijke vorm
• Een derde van het hyaluron wordt elke dag afgebroken en vernieuwd
• Accumulatie van hyaluron leidt tot oedeem
• Fibroblasten kunnen activiteit van cel-adhesie receptor beïnvloeden, dus de 

elasticiteit tussen cellen en het collageen:  de fibroblasten controleren zo 
actief de interstitiële druk.
• Lymfeflow van belang voor chemosensoren-transport; pijn, 

ontstekingsreacties en weefselherstel afh. van lymfeflow
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Tensegrity
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Fascia en lymfe
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Compartimenten
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Tensegrity
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• 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

Lichaamsvocht
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De circulatie
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• Het belangrijkste voor de fasciatherapeut om bloed en lymfevezels te 
zien als een mobiele component van het lichaam, met een interactieve 
rol. Niet als een passief pijpleiding netwerk

• Verlies van mobiliteit en de mogelijkheid om te vernauwen kan grote 
gevolgen hebben

Basisprincipes van vasomotoriek
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Richtlijn lymfoedeem
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Hydrostatische druk
Druk in vaten, weefsels 
Door zwaartekracht
Door (externe) compressie

Colloïd osmotische druk
Drukverschil over vaatwand door verschil 
in concentratie opgeloste stoffen met het 
interstitium
Opgeloste stoffen, eiwitten, zouten en 
glucose, trekken water aan

Microcirculatie
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Hydrostatische druk
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Colloïd osmotische druk

18
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Wet van Starling
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Huid, spier en long                        organen en endocrien systeem              beenmerg en lymfevaten                 

Geen reabsorptie in continu capillairen

Verschillende capillairen
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Wet van Starling

21
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• Lymfesysteem is verantwoordelijk voor het retourneren van alle 
vloeistof van het interstitium (Levick 2010)/regulatie interstitiële 
vocht
• Lymfatisch systeem bevat de lymfatische organen, zoals de klieren, 

de tonsillen en de milt
• De 3 functies
• drainage systeem,
• immunologische weerstand en afweer   
• vetabsorptie van de ingewanden                          

Taken

24
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Research: innervation of fascia

Fascia has 10x more sensory fibers than muscle!

Free nerve endings especially in superficial
fascia and superficial layer of deep fascia

=
In the most ‘wet’ tissues

(Tesarz 2011)(Mense 2010, Tesarz 2011, Taguchi 2007, Schleip 2012, 2013, Schilder 2013,2016)
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Chemosensoren in ‘wet’ tissues

It is all about the environment!

Focus on Fluids!
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Verstoring van fluid dynamics

(Guimberteau 2015)

• Densificatie
• Fibrosis
• Sympathetic reflex activity
• Artherosclerosis
• Smoking

27
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• Het begin van het lymfesysteem: de initiële lymfevaten 
• Gesitueerd in de dermale laag van de huid
• Opgebouwd uit over elkaar lappende individuele endotheel cellen
• Het is een dicht netwerk van vezels dat draineert naar dieper gelegen 

pre collectoren
• Verbonden met het omliggende weefsel via de filamenten of Leak 

(verankering filamenten)
• De Leak filamenten zijn van belang bij het openen van de 

overlappende flappen, verantwoordelijk voor de absorptie van de 
interstitiële vloeistof

De initiële lymfevaten
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Superficiale fascia
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• De initiële lymfe zijn verbonden met pre-collectoren en  de grotere 
collectoren
• Pre-collectoren hebben een verticale ligging t.o.v. de huid en er 

bevinden zich kleppen naar de pre-collectoren en collectoren
• De kleppen, aan de basis van de pre-collectoren, voorkomen dat 

vloeistof terug kan stromen in de initiële lymfevaten, zodra kleppen 
gepasseerd voorkomen deze reflux

De collectoren

30
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• De kleppen in de collectoren zijn gelijk aan de veneuze kleppen en 
voorkomen blackflow

• De ruimte tussen 2 kleppen wordt een lymfangion genoemd

• De angion unit contraheert als de ruimte volledig is gevuld (Belgrado 
2016),stuwt het dan over 3-5 angionen vooruit.

• Een lymfangion ontvangt lymfe van een individuele pre-collector

• De vulling van een angion is tot 300x vergroting van eigen volume

• Lymfangion wordt aangestuurd om te legen door Cajal cellen (Briggs 
et al, 2013)

De collectoren

31

• Verankering filamenten van belang bij de actie het openen van de 
overlappende endotheel cellen (overlapping flaps)

• Actie geeft absorptie van interstitiële vloeistof van het weefsel

• De rek van de huid, door de schuifkrachten, zal ondersteunend werken 
bij het openen van de verankeringsfilamenten van Leak

• Als er meer vocht in de huid zit, kan de vezel niet verder gerekt 
worden en dus het initiële vat niet openen, zodat vocht achterblijft in 
het interstitium en oedeem zichtbaar wordt

Belang van de filamenten van Leak
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Superficial networkSuperficiaal netwerk

33
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Superficial / subfascial
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Lymf of the tendon
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Neil Theise / Carla Stecco / Guimberteau

36
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• Filteren en concentrate de lymfe gedurende het opslaan en laten 
circuleren van de witte bloedlichaampjes
• Aanvallen van infecties of gemuteerde cellen

Functie lymph nodes

37

• Elke klier heeft een arteriële en veneuze 
capillaire vezel, verantwoordelijk voor 
het verwijderen van vloeistof
• 40% van de binnenkomende hoeveelheid 

vloeistof in een klier wordt geabsorbeerd 
in het nodulaire capillaire bed
• De hoeveelheid kan variëren van 4-8 liter 

per dag(tot 20 l zo nodig vlgs 
Standen,2011)
• De rest van de lymfe vervolgt zijn weg via 

de efferente lymfvezel

Opbouw lymfeknoop
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• Er zijn rond de 600-700 lymfeklieren in het lichaam
• Gesitueerd in sleutelpunten
• Axilla 10-50
• Groin(lies) 7-14
• Poplitea 1-8
• Nek tot 350
• Individuele klieren volgen de route van het digestieve systeem en 

worden gevonden in het buikvet

Hoeveelheid lymfeklieren

39
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Locatie grootste klier: naast carotis

40
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• Als een extremiteit beweegt, wordt volledig lymfesysteem bewogen
• Inclusief de collagene vezels, die trekken aan de verankering 

filamenten, wat het lumen van initiële lymfvezels vergroot en opent
• Lymfe wordt in initiale systeem gedwongen door hydrodynamische en 

hydrostatische druk veranderingen
• Lymfe wordt verplaatst naar de pre-collectoren en collectoren  door de 

verandering in weefsel druk, single cell muscle endothelium 
samentrekkingen en glijkrachten/spanning 
(Scallan et al, 2010)

Beweging van de lymfe

42
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• Door lymfe stroming in de klier loopt de druk in de klier op
• Klieren liggen vaak naast arteriën, die ook een pulsatie afgeven 

(ongeveer 75 x /min)
• Door de kleine toename van de pulsatie wordt de lymfe in het 

bloedsysteem in de klier geduwd, hierdoor neemt druk toe in de klier, 
door het sterke membraan wordt de lymfe in het veneuze systeem 
geduwd
• Na het doorstromen van 1 of enkele lymfklieren wordt de lymfe na de 

klieren verzamelt in collecting lymfevaten
• Lymfevaten vervolgen de weg, worden groter en draineren ten slotte 

in de ductus thoracicus, jugularis, subclaviculaire of 
bronchomediastinale duct

Werking lymfeklier
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• Grootste collecterende lymfekanaal
• Begint posterior van aorta abdominalis, thv Th 11 en L2 (locatie van 

cisterna Chyli)
• Loopt door tot vertebra C7/T1, maakt daar een bocht aan de top
• Lengte van 35-38cm bij een volwassene
• De bocht van ductus thoraticus is het meest actieve lymfevat, klopt 

automatisch 11/min(wordt lymfatisch hart genoemd)

Ductus thoraticus

48
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• De rechter ductus draineert het rechter proximale deel van het 
lichaam komt daar samen in de veneuze circulatie bij de rechter v. 
jugularis en de v. subclavicularus
• De lymfe vezels lopen mee met de venen en arteriën (paar 

uitzonderingen)
• De veneuze flow is groter dan de lymfatische, omdat de lymfe grotere 

diameter heeft
• Arterie heeft grootste druk met kleinste diameter op capillair niveau

Rechter lymfatische ductus
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• Uittreding van water, zouten, suikers, 
gassen en een kleine hoeveelheid eiwit uit 
arteriole 

• 14 liter extra cellulair vocht waarvan het 
volume bloed 5-6 liter 

• 3 liter interstitieel vocht (o.m. plasma) 
afvoer door lymfebanen

• Verzamelen van lymfevocht in collectoren 
en cysterna chyli 

• Van daaruit via ductus thoracicus naar 
linker vena subclavia 

• Niet uitgetreden vocht zuivering via nieren 

Normale fysiologie

cysterna chyli

ductus thoracicus
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Vloeistofstroom

51
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Diafragma belang voor flow
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Het veneuze systeem

Er is een continue circulatie van de voet 
naar het hart.

“Het gevecht tegen de zwaartekracht”
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Mechanismen van veneuze terugstroom

• Vis a tergoàdrukverval hart en venule
• Vis a fronte àaanzuigende werking 

thorax
• Veneuze tonus à tegendruk venewand
• Polsgolf ànaast arterie 
• Spierpompen 
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Spons van Lejare
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Superficial Back Line (SBL Thomas Meyer)
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• Als de cel de taak van adequaat nutriënt transport en 
verwijderen van afvalstoffen niet kan vervullen, wordt 
de cel ziek of sterft af

• Hierdoor verandert de interstitiële omgeving en de 
matrix, ook wel grondsubstantie genoemd (Pischinger
en Heine; 2004) van een “sol” substantie naar een gelachtige 
substantie 

• Geeft vermindering van permeabiliteit, afname van 
capaciteit om afvalstoffen goed aan te voeren, met 
risico op ontstekingsreacties

Resumé
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