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Ernst van der Wijk over bindweefselvliezen

‘Met behandeling van 
de fascia is vaak nog 
veel winst te boeken’
Resultaten boeken bij mensen die al jaren kampen met chronische 
klachten? Het klinkt de masseur als muziek in de oren. Ernst van 
der Wijk, ruim twintig jaar werkzaam als fysiotherapeut in het 
ErasmusMC (nu Rijndam Revalidatiecentrum) in Rotterdam geeft aan 
dat het mogelijk is. Maar niet via de geijkte weg. Hij gaat daarmee 
verder dan Rogier Ummels, op pagina 26 in dit blad aan het woord 
over bindweefsel.
Tekst: Mariëtte Zeedijk
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‘Ik denk dat er veel te snel gezegd wordt: ‘U moet maar 
leren leven met de pijn,’ houdt hij zijn toehoorders voor 
tijdens een lezing op de landelijke Triggerpointdag van 
Triggerpointcoach. ‘Met een behandeling specifiek ge-
richt op de problemen in de fascia (Latijn voor bindweef-
selvliezen) is er vaak nog veel winst te boeken, ook al 
bestaan de klachten al vele jaren,’ legt hij uit.
Van der Wijk kan erover mee praten. Het was voor hem 
frustrerend als röntgenfoto’s en MRI’s bij patiënten geen 
goede verklaring voor de klachten gaven, terwijl die er 
wel degelijk was. Hij voegde triggerpointtherapie, waar-
onder dry needling, toe aan de fysiotherapeutische be-
handeling die hij gaf. Kennis over fascia zorgde echter 
voor een nog heel nieuwe dimensie.

WAT IS FASCIA?
Fascia zijn de vliezen rond spieren, gewrichten en orga-
nen. Ook pezen en ligamenten worden tot de fascia ge-
rekend. Met myofascia worden specifiek de vliezen rond 
en in de spieren bedoeld. Fascia geeft ondersteuning en 
bescherming aan die lichaamsdelen en structuur aan het 
lichaam. Het zorgt zowel voor verbinding als vrijheid van 
bewegen.
Maar waar spieren en botten uitgebreid onderzocht zijn, 
zijn de tussenliggende bindweefsels minder bekend ter-
rein. Op de standaard plaatjes in de anatomieboeken zie 
je dan ook duidelijk alle spieren weergegeven. Het geel-
witte vlies wat over de spieren ligt wordt weggelaten. 
Onbelangrijk dacht men. En dat terwijl het daar juist ge-
beurt volgens de fasciatherapeut.
‘De fascia vormen een alles verbindend netwerk’ zegt Van 
der Wijk. Het onbekende fascia-terrein wint overigens wel 
steeds meer aandacht in de afgelopen jaren. ‘Op dit mo-
ment kun je fascia een hype noemen’, vertelt hij, ‘en niet 
onterecht’.

COMPROMIS
In het door de fasciatherapeut gewaardeerde boek 
“Handboek Fascial release-therapie” zetten de auteurs 
James Earls en Thomas Myers het volgende over de bind-
weefselvliezen uiteen: ‘Elke tastbare structuur in de we-
reld om ons heen is een compromis tussen stabiliteit – 
dat wil zeggen: een voorwaarde voor samenhang en een 
probleemloos verloop van de repetitieve processen - en 
mobiliteit die structuren bestand maakt tegen invloeden 
van buitenaf en die beschadiging van essentiële onderde-
len voorkomt.
Dat compromis tussen stabiliteit en mobiliteit kan aan 
beide kanten van het spectrum problemen opleveren. 
Delen van het lichaam die ten opzichte van elkaar horen 

te bewegen, kunnen in fasciale of neurologische proces-
sen gaan vastzitten, wat onderlinge beweging onmo-
gelijk maakt. Dit resulteert in stagnatie of mechanische 
overbelasting of in een extra belasting van ermee ver-
bonden - maar soms ver weg gelegen - lichaamsdelen. 
Spierknopen, kramp, langdurige spanning in trigger-
points, verkeerde bewegingspatronen, verdikt of ver-
kleefd bindweefsel, weefselpijn: het is allemaal terug te 
voeren op een poging van het lichaam om problemen 
met stabiliteit en mobiliteit het hoofd te bieden.’

VERBINDEND EN COMMUNICEREND
Want als de schrijvers iets duidelijk willen maken, dan is 
het wel het feit dat het er bij Fascia Release niet om gaat 
alleen het aangedane lichaamsdeel te behandelen. Vooral 
bij chronische klachten zijn er vaak verschillende weefsels 
in een groot deel van het lichaam betrokken, waardoor 
een lokale behandeling weinig effectief is.
Earls en Myers: “De fascia blijft gedurende een mensen-
leven een enkel verbindend en communicerend netwerk, 

‘De fascia vormen een 
alles verbindend netwerk’
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zoals bloedvaten en het zenuwstelsel ook netwerken 
vormen. Ze zorgt ervoor dat we onze karakteristieke en 
in fysiek opzicht nuttige vorm behouden. Ze geeft de sa-
mentrekkingen van het spierweefsel door aan de botten 
en gewrichten en vangt samen met de zenuwen en spie-
ren de mechanische krachten op waaraan we door ons 
contact met de buitenwereld onophoudelijk blootstaan. 
Er kan geen vierkante centimeter van ons vlees verwij-
derd worden zonder iets van het fasciale netwerk mee te 
nemen.
Dit netwerk, een combinatie van taaie vezels en een 
amorfe gelei aan basissubstantie in een waterig medium, 
omgeeft elke cel in ons lichaam, maakt deel uit van alle 
weefsels, omringt alle organen en houdt het hele systeem 
bijeen. Door zijn grote verwevenheid met alle weefsel-
structuren speelt het ook een belangrijke rol bij fysiolo-
gisch onderhoud en ziekteafweer.”

HOUTEN STOKJES
Om deze woorden kracht bij te zetten, houdt Van der 
Wijk een model omhoog waarin houten stokjes en touw-
tjes met elkaar verbonden zijn. ‘Wist je overigens dat als 
je spierpijn hebt, dat eigenlijk geen pijn in je spieren is, 
maar in de fascia’, zegt hij.
Een bewijs daarvoor wordt geleverd als je hypertoon zout 
in spieren spuit een dag na een zware training. Dan levert 
dat geen enkele reactie op. Doe je dat echter in de fascia, 
dan geeft het wel toename van de spierpijn. Pijn tijdens 
de training komt uit de spieren. Spierpijn ná het sporten 
is echter overbelasting van het fascia. Eigenlijk is dat een 
goede bijkomstigheid, want het fascia is beter bereikbaar 
voor de therapeut.’
'Kijk als ik op dit touwtje druk, dan beweegt het hele 
bouwwerk. En zo is het ook met de fascia. Alles hangt met 
elkaar samen en beïnvloedt elkaar.'

EEN LESJE FYSIOLOGIE
Om alle mechanische invloeden het hoofd te kunnen bie-
den, creëren de bindweefselcellen een breed scala aan 
bouwmaterialen op basis van enkele verrassend simpele 
elementen. Botten, kraakbeen, pezen, ligamenten, hart-
kleppen, de sterke spiervliezen, de dunne hersenvliezen, 
de transparante hoornvliezen van de ogen, tandbeen en 
nog meer, worden gemaakt door bindweefselcellen. 
Met behulp van eiwitten uit ons voedsel, die via de 
bloedsomloop worden aangevoerd, produceren bind-
weefselcellen de intercellulaire elementen die onze miljar-
den cellen bijeenhouden.

Het belangrijkste bestanddeel van ons lichaam is taaie col-
lageenvezel, die verweven is met andere vezels – elastine 
en reticuline – in een bed van stroperige glycosaminogly-
canen, die ook weer door de bindweefselcellen worden 
gemaakt. Het zijn grote suiker- en eiwitpolymeren, die 
wisselende hoeveelheden water binden en zich zo aan-
passen aan onze wisselende behoefte aan stabiliteit en 
mobiliteit.
In onze botten ligt een dicht, leerachtig netwerk van col-
lageen ingebed in calcium- en mineraalzouten, die de eer-
der genoemde basissubstantie vervangen. 
Voorheen werd aangenomen dat alleen spierweefsel kon 
samentrekken en dat de fascia plastisch maar passief was. 
Nu weten we dat de fascia onder bepaalde omstandighe-
den ook kan samentrekken, dankzij cellen die zich gedra-
gen als gladde spiercellen en een samentrekkende kracht 
op het omringende bindweefsel uitoefenen.
Hoe dat precies gebeurt, en wat dit voor een massage-
therapeut betekent is nog onduidelijk. Maar duidelijk is al 
wel dat de bestaande zienswijzen en inzichten onderhevig 
zijn aan verandering. 

SENSORISCH ORGAAN
‘Fascia is het grootste sensorische orgaan wat we heb-
ben’, stelt Van der Wijk. Het zijn de vliezen die het meest 
gevoelig zijn. Botvlies is gevoeliger dan bot, het vlies om 
de pezen gevoeliger dan de pees. Hetzelfde geldt voor or-
ganen en spieren’.
Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt in een volgend 
nummer besproken. Daarna zullen we zien wat de mas-
seur met deze informatie in de praktijk kan doen om op 
een goede manier met het fascia te werken.

‘Spierpijn is eigenlijk 
geen pijn in je spieren’

‘Kennis over fascia 
zorgde voor nieuwe 
dimensie’


