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Fasciatraining
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Littekens
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Waarom fasciatraining voor lymfeflow

• Grondsubstantie beïnvloeden/ viscositeit
• Veerkracht fascia beïnvloedt lymfeflow/pomp
• pH neutraal houden
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Overbelaste fascia geeft blessures
• Fascia: het onderdeel  dat rekbaar en elastisch is, is trainbaar, naast spierkracht,  

conditie en coördinatie  4de component in training 

• 10 manieren om fascia te trainen;
1. Onderhouden verschuifbaarheid
2. Onderhoud zuurgraad van lichaam
3. Voorkom inactiviteit
4. Oefeningen met veel variatie in hoek, stand en positie
5. Varieer tussen ninja en russian style
6. Wees geduldig ga voor duurzaam resultaat
7. Neem genoeg rust
8. Stretch als een kat
9. Stimuleer afstemming en communicatie met de hersenen
10. Houd het spannend
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1.Onderhouden verschuifbaarheid

• Lichaam 70% water, 2-3 liter water per dag nodig
• Water gebonden aan hyaluronzuur en proteoglycanen,  geeft 

verschuifbaarheid. 
• Na training /inspanning komen afvalstoffen vrij( cytokines en 

vrije radicalen), deze “ontbinden” het water, geeft stijfheid
• Cooling down, matig intensief bewegen en massage zal 

ongebonden water verplaatsen en afvalstoffen afvoeren, zodat 
water weer kan binden
• Foamroller is een manier om deze verplaatsing te realiseren, 

langzame beweging met niet te harde druk geeft verplaatsing 
H2O
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Foamrollen

•

• 2
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http://www.spierinzicht.com/wp-content/uploads/2016/03/Foamroller-massage.png
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2. Onderhouden pH lichaam

• Onder zuren verstaan we stoffen die protonen kunnen afsplitsen/ 
basen stoffen die protonen kunnen opnemen.
• Water kan zich als een base en als zuur gedragen
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3. Blijf in beweging

• Verouderingsproces en inactiviteit geven ontbinden van water
• Beperking verglijdbaarheid, waardoor lagen kunnen gaan 

verkleven
• Ontstaan crosslinks van collageen, soepelheid en efficiëntie 

bewegingen gaan verloren
• Fascia jong en dynamisch heeft structuur van driedimensionaal 

rooster met golfplaatstructuur (Crimp). 
training verbetert of 
herstelt golfplaatstructuur
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4. Trainen: variatie in hoek, stand en positie

• Elastische componenten beïnvloeden elkaar via tensegrity-
model
• Mogelijk om zogenaamde katapult mechanisme te trainen, 

vergelijkbaar met kinetische opslagcapaciteit fascia als 
kangoeroes en gazellen (Sawicki et al 2009)
• Essentiele bewegingen moeten in verschillende hoeken en 

posities plaats vinden en beroep doen op elastische veerkracht
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5. Varieer tussen ninja en russian style

• Ninja style: zo weinig mogelijk geluid en zoveel mogelijk variatie 
zo min mogelijk inspanning met optimaal resultaat; lopende kat
• Russian style, stug met weinig variatie in harde hoeken
• Koppen et al: snelle korte beweging vraagt meer van veerkracht 

van de fascia, tragere sprongen meer spieren
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6. Geduld, geeft duurzaam resultaat

• Effect van training minder snel zichtbaar
• Minstens 3 maanden nodig voordat resultaat van fascia training 

merkbaar en zichtbaar wordt
• Duurt ook minstens een jaar voordat helft opgebouwde 

fasciaweefsel wordt afgebroken

11

7. Neem genoeg rust

• Fascia herstelt relatief langzaam na training
• Advies 2 a 3 x per week specifieke fascia oefeningen inbouwen
• Creep: tijdelijke verlenging herstelt traag, visco-elastisch effect, 
• Effect zorgt voor eventueel bot-contact na uitputting of 

overbelasting c.q. coördinatie vermindering; 
oplossing=rust, naast hydratie, pH en temp
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8. Stretch als een kat

• Sportactiviteiten waarbij trainingsprincipes van functie 
fasciastructuur ingebouwd zijn: Pilates, Yoga, Tai Chi , Qi Gong
• Fascia stretching heeft anti-inflammatoire werking, lichte rek 

(3%), langdurig aangehouden(5 Min) effectief voor 
wondgenezing (Corey)
• Active resistance stretch, de spier wordt actief belast in de 

eindstand merendeel van de fascia structuren 
wordt zo uitgerekt en gestimuleerd
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Active resistance stretch, mini bouncing
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9. Afstemming en communicatie met hersenen

• Fascia is meest sensorische orgaan voor nociceptie en 
propriocepsis. In de huid is een hoeks verandering van 3 graden 
al voldoende om informatie door te geven, vergeleken bij 15 
graden van gewrichten
• Oefeningen:
- Minimale beweging, matras op deinende zee
- Tweepunts discriminatie
- Feldenkreis
- Mindfullness
- Mobilising awareness
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10. Houd het spannend
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10. Houd het spannend
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Fasciatraining

Als je de sheet compact maakt, is het opstuwende vermogen in het 
compartiment hoger. 

Voorbeeld: 
Bij oedeem patiënten trainen in de TEK.
Trainen in sport-compressie-kleding is een extra sheet. 

Opsommend denk dus aan:
Stretching, foamrolling, ming principes, fascia sequence, mindfullness, 
Feldenkreis
Kettle-bell, club-bell, vliegwieltraining, thuis poor-man-desmotec
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Fasciatraining
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Fasciatraining
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Vliegwieltraining
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Vliegwieltraining
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Vliegwieltraining
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Praktijk training

• Casus: 49 jarige vrouw, getrouwd, 2 kinderen(15 en 13)

Heeft een mamma-sparende ok rechts met sentinel node ondergaan in aug 
2018, bestraling 16x, gevolgd door chemo kuren afgerond april 2019.
Nu zwaar moe gevoel arm; omvangsmetingen geven 7% volume verschil li-re, 
rechts handig.
Werkt als verzorgende in verpleeghuis (20 u), is sinds 4 weken weer 
therapeutisch aan het werk voor 3 x 3 u. klachten arm nemen toe sinds werk 
is opgepakt. 
ROM beperkt in m.n. anteflexie en abductie, litteken drain geeft veel klachten 
op ribbenrand
Co-morbiditeit: achillespeesruptuur 2015, gestopt met atletiek
Hobby's: wandelen (met hond) en lezen 
Huishouden lukt met man, kinderen en moeder die 2x per week komt 
helpen. 
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Opdracht

• Uitwerken in tweetallen:
• Elk groepje werkt praktisch in 10 min opdracht uit met 

materialen, na 10 min centraal laten zien wat bij deze casus 
mogelijkheden zijn in training met onderbouwing, waarom je wat 
doet.
• 1. onderhouden verschuifbaarheid
• 2. oefenen  van variaties;  bv russian en ninja style
• 3. stretchen
• 4. propriocepsis/ coördinatie
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Belang van trainen voor immuunsysteem
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Lymfe sequence

• Om de lymfeflow optimaal te stimuleren maken we gebruik van 
een combinatie van: 

Ademhaling
Spierpomp
Myofasciaal
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Diafragmaal ademhalen

• 5x links, 5x rechts

28

Rol-ups

• 10x

29

Onzichtbaar touwtje springen

• 20x
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Schrede-stand bounce

• Comfortabele kuitpompen 10-15x
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Marcheren op de plaats

• 30x op de plaats
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Gekruist lichaamspatroon

• Afwisselend links en rechts 50x
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Gekruist lichaamspatroon

• Achterwaarts afwisselend links en rechts, 50x
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Jumping jacks

• 25x
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Schrede-stand-hand-klap

• 50 klappen
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Arm – reach - flow

• 20x
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Schouderdraaien

• 2 series van 10x voor en 10x achter
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Fasciale rek nek

• 15x ja-knikken, 15x nee-schudden

39



03-10-2020

14

Been-swing

• Beide zijden 20x schoppen
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Anti-val-matrix
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Anti-val-matrix
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Qi - Qong 

• 10x
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Oefenen

• Training

• Lymfe sequence
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