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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’


