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Leren luisteren naar het lichaam

Fascia en de lichaam-
geestverbinding

Door Els Smits
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VRAAG:  
Welke rol speelt fascia in de 
lichaam-geestverbinding?

BEVINDINGEN:  
De sensorische zenuwuiteinden 
liggen voor een groot deel in 
de fascia en maken daardoor 
deel uit van het fasciale 
systeem. Proprioceptie en 
interoceptie geven belangrijke 
lichaamssignalen door aan het 
brein. De kunst is ernaar te leren 
luisteren.

BETEKENIS:  
De lichaam-geestverbinding is 
feitelijk een afferent-efferente 
feedbackloop van beweging en 
gevoel. Als een klacht niet via 
de ene weg is op te lossen, kun 
je het ook vanaf de andere kant 
aanpakken.

RESUMÉ

Een nieuw veld van interesse binnen de fasciawetenschap is 
dat van de lichaam-geestverbinding en de rol die fascia daarin 
speelt. Fascia-specialist David Lesondak ontwikkelde hier een 

speciale belangstelling voor. Veel ervan is nog niet duidelijk 
en aan onderzoek onderhevig, maar er zijn zeker wel een paar 

interessante feiten te noemen. Ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan van de opleiding Triggerpointcoach was David in 

Nederland en sprak ik met hem over dit onderwerp.[1]

‘interoceptie is noodzakelijk 
voor het gevoel van 

belichaming’
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H
et is niet vreemd dat voor een lichaamswerker 
als David Lesondak de belangstelling begint bij 
het perifere in plaats van het centrale zenuwstel-
sel. In het perifere zenuwstelsel bevinden zich de 
sensorische zenuwuiteinden die iets registreren, 

zoals kou, warmte of welke andere sensatie dan ook. De meer-
derheid van de sensorische zenuwuiteinden ligt in de opper-
vlakkige en in de glijdende lagen van de fascia. Ze worden ook 
wel de fasciale mechanoreceptoren genoemd en reageren op 
druk en trilling. In een typische spierzenuw tref je drie keer zo-
veel sensorische als motorische neuronen aan. Of zoals David 
het zegt: ‘We zijn veel meer bedraad voor sensorische infor-
matie dan specifiek voor beweging’. Collega Robert Schleip 
noemt fascia het grootste zintuiglijke orgaan in het lichaam.[2] 
Fascia transporteert meer zintuiglijke informatie dan de ogen.

Er zijn vijf soorten fasciale mechanoreceptoren, waarvan de 
interstitiële receptoren met 80 procent de meerderheid uit-
maken. Als we na een fysieke klacht of een operatie verkle-
vingen in de fascia ontwikkelen, gaat het glijvermogen deels 
verloren. En als dat lang genoeg aanhoudt, kan chronische 
pijn ontstaan. David: ‘We zijn gewend om bij pijn te stoppen 
met bewegen. Dat is een logisch overlevingsmechanisme, 
maar het is niet goed. Iedere behandelaar kent wel zo’n cliënt 
die verbetering van zijn klacht liet zien, maar angst had om 
het betreffende gebied te bewegen. Daarom is het van groot 
belang om in onze therapieën micro-bewegingen te introdu-
ceren, langzaam en voorzichtig in een vertrouwde omgeving, 
zodat de cliënt dat daarna ook buiten de praktijkruimte durft 
voort te zetten.’ 

Psycholoog en filosoof George Lakoff categoriseerde 600-
700 verschillende lichaamsgeöriënteerde metaforen en 
noemt dat ‘embodied cognition’. Het idee is dat ons concep-
tuele systeem veel meer voortkomt uit de fysieke eigenschap-
pen van ons lichaam dan uit de hersenen. Denk aan zinnen als: 
Kun je me een handje helpen? Ik zit er tot over mijn oren in. 
Ik heb geen been om op te staan. ‘Zou onze fascia misschien 
het verbindende element zijn waardoor de verbinding tussen 
lichaam en geest plaatsvindt?’, vraagt David Lesondak zich 
af. ‘Als we dat willen onderzoeken, moeten we eens goed kij-
ken naar de glia in de hersenen. Gliacellen in de hersenen zijn 
net zoals de fascia lange tijd over het hoofd gezien. De gro-
tere neuronen leken belangrijker en kregen daarom meer aan-
dacht. Maar in aantal winnen de gliacellen van de neuronen: bij 
een mens tellen we op elk neuron gemiddeld negen gliacellen. 
Lager op de evolutionaire ladder, neemt deze verhouding af. 
De laatste twaalf-dertien jaar is duidelijk geworden dat de glia-
cellen met elkaar communiceren. Ze sturen elkaar chemische 
signalen en wat dat betreft vertonen ze grote overeenkomst 
met de fibroblasten in de fascia, met de uitzondering dat de 
glia niet de bouwers van neuronen zijn. Maar in hun vorm en 
in de manier waarop ze een onderling verbonden netwerk 
door het brein vormen, tonen ze opvallende gelijkenis met de 
fibroblasten.

Na zijn dood werd Einsteins brein bewaard en onderzoekers 
kunnen er stukjes van opvragen. Uiteraard is het uitgebreid 
onderzocht, maar er werd weinig opmerkelijks gevonden. Tot 
één persoon de cortex bestudeerde die betrokken is bij visueel 
denken, iets waar Einstein behoorlijk goed in was. In die regio 
werd een abnormaal hoge glia-neuronverhouding gevonden, 
zo’n 27:1. Omdat dit maar in één brein is vastgesteld, zijn er 
wetenschappelijk geen conclusies uit te trekken, maar het is 
een intrigerende ontdekking en iets waar verder onderzoek 
naar gedaan zou moeten worden.’ 

Op de afdeling van de universiteit in Pittsburgh waar David 
werkt, is een studie gedaan naar mindfulnessmeditatie en 
lage rugpijn.[3] Uit die studie bleek dat mindfulnessmeditatie 
de perceptie van lage rugpijn verandert en met 35 procent 
reduceert. Het veranderde niet de mechanische aspecten 
van lage rugpijn, maar enkel de perceptie ervan. Dat maakte 
het voor de patiënt in ieder geval makkelijker om ermee om 
te gaan. David ziet een duidelijke correlatie: ‘Als je mediteert, 
produceer je meer stikstofoxide en dat zorgt ervoor dat de 
fascia ontspant. Dit kan eenvoudig getest worden in vervolg-
experimtenten, waarbij we het stikstofoxide-gehalte bij de 
mediterende groep meten.’ 

Heb je het over lichaam-geest, dan gaat het ook over begrip-
pen als proprioceptie en interoceptie. ‘Soms is het makkelij-
ker om het lichaam te veranderen dan de geest. Proprioceptie 
vertelt me waar ik me in de ruimte bevindt. Ik kan met mijn 
ogen dicht mijn neus aanraken en weet waar hij is; dat hoef 
ik niet te zien. Dat is een voorbeeld van proprioceptie.’ In zijn 
boek noemt hij het het echte zesde zintuig.[4] Interoceptie is 
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‘we zijn veel meer bedraad 
voor sensorische informatie 

dan voor beweging’
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het bewustzijn van je eigen inwendige toestand, ook wel het 
zevende zintuig genoemd door David. Interoceptie is noodza-
kelijk voor het gevoel van belichaming. ‘De beste manier om 
gebruik te kunnen maken van je proprioceptie en interocep-
tie is vertragen. Vaak werken we ons snel door onze workout, 
zodat we verder kunnen gaan met het volgende. Of we doen 
onze workout terwijl we naar een podcast luisteren of naar 
iets kijken. Maar hoe zou het zijn als je je tijdens de workout 
focust op hoe je lichaam aanvoelt en op wat je vanbinnen 
tegenkomt? Daarnaast denk ik dat iedereen een langzamer, 
mindful ritme nodig heeft. Mindfulle beweging, of dat nou 
tai chi is of yoga of jezelf heel langzaam omrollen, waarbij je 
focust op de kwaliteit van je beweging. Niet op de kwantiteit 
– hoeveel kun je tillen of hoe snel kan je gaan – maar op de 
kwaliteit van hoe het voelt. 

Een van mijn favoriete oefeningen met iemand met een 
schouderblessure is om hem zijn armen te laten draaien, de 
ene van voor naar achter en de andere in de tegenovergestelde 
richting. Dus je begint met een arm omhoog en eentje omlaag 
en draait ze dan 360 graden, in tegengestelde richting. Vaak 
speelt iemand onbewust vals en draaien de armen op een 
gegeven moment in dezelfde richting. De truc is om het heel 
langzaam en gefocust te doen, eventueel terwijl je in de spie-
gel kijkt. Als je vertraagt, ben je je veel meer bewust van wat er 
gebeurt. Voor mij is de echte gift van dit soort oefeningen dat 
het je in contact met je lichaam brengt op een manier waarop 
je lichaam weer je vriend wordt. Dan ga je er beter naar luis-
teren en ga je je er minder zorgen over maken. Het stelt je in 
de gelegenheid om een dialoog te hebben.’ Lorimer Moseley 
toonde ook aan dat als je tijdens fysiotherapie bewust aan-
dacht geeft aan de behandeling en het behandelde gebied, dat 
een gunstig effect heeft.[5]

Het ziet ernaar uit dat foutieve interoceptieve input verant-
woordelijk is voor een brede waaier aan psychosomatische 
problemen als angst, depressie, maar bijvoorbeeld ook ano-
rexia. ‘Als je een mager persoon, die voorheen dik was, een 
pen en papier geeft en haar vraagt zichzelf te tekenen, dan 
tekent ze zich vaak in grotere proporties dan ze is. Het heeft 
niks te maken met wat ze in de spiegel ziet, het is hoe ze zich 
vanbinnen voelt. Het brein heeft meer tijd nodig om te ver-
anderen. Voor mij zijn het afferent-efferente feedbackloops; 

als je het niet van de ene kant kan benaderen, dan moet het 
mogelijk zijn om het aan de andere kant aan te pakken. Je 
kunt het lichaam via het brein proberen te beïnvloeden, maar 
je kunt ook bij het lichaam beginnen om het brein te beïnvloe-
den. Door de angst heen breken is lastig, maar als je vertraagt, 
dan kan je dat helpen om door de angst voor verandering heen 
te gaan. Als ik snel ga, kan ik mezelf beschadigen voordat ik 
kan stoppen. Dus dat is zeker ook een aspect van hoe ik met 
mensen werk, altijd heel langzaam. Maar over interoceptie en 
hoe dat werkt en niet werkt, beginnen we pas net te leren.’ 

Interoceptie is in ieder geval iets wat bij veel mensen nog wel 
wat ontwikkeld kan worden. Hoe goed voel jij je eigen hartslag, 
zonder aan je pols te voelen? Dat is interoceptie. Hoe goed je 
de hartslag voelt, schijnt ook een goede maat te zijn voor hoe 
goed je interoceptie in het algemeen is ontwikkeld. 

David geeft me een trillende stok in mijn handen. ‘Dit is 
een van mijn favoriete instrumenten om mijn interoceptie aan 
te spreken. Het heet een fascia-releaser. Je kunt voelen hoe 
er een golvend ritme in de trilling zit. Dus ik adem in als het 
opkomt en ik adem uit als het weer daalt. En ook al kan ik aar-
dig goed ademen, het is niet altijd even makkelijk. Soms ga 
ik er juist helemaal tegenin met mijn adem. Het is als ieder 
ander zintuig, reuk, gehoor, zicht, je moet ermee werken en 
je moet ernaar luisteren. Als ik er niet naar luister, omdat ik 
druk ben en iets anders belangrijker vind op dat moment, dan 
laat mijn lichaam me dat soms voelen daarna. Een meester 
in het opwekken van interoceptie is overigens yogaleraar Max 
Strom.

Ook de stem vertragen en verlagen en kalm zijn als thera-
peut helpt de interoceptie. Aanpassing van de toon geeft een 
sympathische reactie, het vibreert met de nervus vagus. Ik 
ben kalm, mijn stem wordt lager en dat heeft een stimulerend 
effect op de nervus vagus, de zenuw die je laat ontspannen. 
Deze zenuw gaat bovendien naar alle belangrijke organen. 
Dus als een cliënt heel druk binnenkomt, probeer ik in dat 
rustige gebied te blijven. Als ik dat doe, wordt het werk meer 
meditatief. Soms heeft iemand een hele levendige geest en 
moet ik zeggen ‘als het niet gaat over wat er gebeurt, dan nu 
even niet meer praten, want dat heb ik nodig om me te kunnen 
concentreren’. Ik probeer ze geen slecht gevoel te geven, dus 
zeg gewoon dat ik me moet concentreren.’ a
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‘ons conceptuele systeem lijkt 
veel meer voort te komen uit de 
fysieke eigenschappen van ons 
lichaam dan uit de hersenen’
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