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ga voor je gezondheid, zorg voor lichaam en geest



Fascia, synoniem voor bindweefsel, is een orgaan dat overal
in ons lichaam aanwezig is. Het werd lang beschouwd als
nutteloos weefsel zonder specifieke functie. Wetenschappelijk 
onderzoek wijst echter  op  de cruciale rol van fascia in het 
optimaal functioneren van ons lichaam. Zo bepaalt de fascia
mede de doorbloeding, bewegingscoördinatie, bewegings-
kracht en pijnregulatie. Fascia beweegt continu, past zich 
voortdurend aan, spant zich op en ontspant zich weer. De rek 
en drukkrachten die daardoor ontstaan vervormen de cellen 
en vezels, wat een echt communicatiesyteem doet ontstaan 
tussen alle weefsels van je lichaam. Het bindweefsel bevat 
daarenboven heel wat subtiele waarnemingsorganen die de 
hersenen informatie geven over de toestand van ons lichaam. 
Daarop spelen de hersenen dan in om het lichaam gezond te 
houden.
 
In de hersenen beïnvloedt deze informatie ook ons voelen. 
Het raakt onze emoties en ook ons denken (ik voel me moe – 
ik moet me voortslepen - …). Op die manier vormt fascia de 
verbinding tussen lichaam en psyche. Een wetenschappelijke 
vaststelling met grote impact, want ze verschaft nieuwe 
behandelstrategieën voor veel kwalen eigen aan ons huidig 
maatschappijklimaat. Denk maar aan aspecifieke klachten 
zoals CVS, migraine, prikkelbaarheid en spanningsproblemen 
of aan aandoeningen waarbij je niet goed functioneert en toch 
niet echt ziek bent.

Fasciatherapie onderscheidt zich van andere therapieën 
door haar multifunctioneel karakter. Ze kan zowel invloed 
uitoefenen op het lichaam, als op het stressregulerend 
systeem en de pijngewaarwording, de emotionele reacties 
en het denken. En vòòral op de wisselwerking tussen al deze 
systemen. In die zin is het een heel vernieuwende therapie.

WAT
IS
FASCIA?



De fascia vervult met zestien functies een belangrijke rol 
in onze algemene gezondheid. Ze bepaalt voor een groot 
deel hoe we ons voelen, zowel fysiek als psychisch.
De toestand en werking van de fascia spelen een belangrijk 
rol bij klachten als:
     bewegingsstoornissen en pijn
     geblokkeerde gewrichten 
     doorbloedingsstoornissen
     (oedeem, veneuze klachten,...)
     functionele spijsverteringstoornissen

Of er ontstaan psycho-emotionele stoornissen zoals:
     psychische spanning 
     niet goed in je vel zitten
     hoofdpijn
     prikkelbaarheid
     overgevoeligheid
     concentratie- en perceptiestoornissen

Functioneer je niet helemaal zoals het hoort, maar lijd 
je niet echt aan een specifieke ziekte? De fasciatherapie 
specialiseert zich in deze aspecifieke klachten, waarvan 
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie 
of chronische pijn maar enkele voorbeelden zijn. Via 
de bemiddelende functie van de fascia, behandelt 
de therapeut zowel oorzaak als gevolg van deze 
aandoeningen.

Fasciatherapie is een nieuwe stroming binnen de 
kinesitherapie waarbij de fasciatherapeut het bindweefsel 
als het ware als zijn instrument gebruikt. De fascia vormt 
een ideaal startpunt omwille van zijn gevoeligheid voor 
mechanische prikkels en beweging: de twee uitgelezen 
domeinen van de kinesitherapie.
De behandeling verloopt bij fasciatherapie altijd heel 
zacht en respectvol. Op die manier streeft de therapeut 
naar een gunstig resultaat op lange termijn. 
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WAT IS
FASCIA
THERAPIE?



De fasciatherapeut gebruikt diverse technieken 
om het weefsel te behandelen. Bij stijfheid 
of acute gewrichtsblokkades ontspant hij 
het weefsel, bij een slechte doorbloeding 
draineert en reguleert hij het vasculaire 
systeem. Maar ook bij klachten van psycho-
emotionele aard (bijv. bewegingsangst of 
concentratiestoornissen) zal de fasciatherapeut 
specifieke technieken toepassen en de fascia 
gericht behandelen.

WAT DOET
DE
FASCIA
THERAPEUT?

Manuele technieken: druk- en rekoefeningen 
om een bepaalde functie en/of beweging te 
herstellen of te corrigeren.
Bewegingstherapie: van coördinatie 
tot krachtoefeningen om de gewonnen 
bewegingsmogelijkheden te integreren.
Perceptietraining: voor een blijvend 
resultaat. Ze maakt de therapie leerzaam
en optimaliseert de cognitie.
Therapeutisch gesprek: nagaan hoe een 
behandeling ook in het dagelijks leven
zijn weerklank kan hebben.

OVER
WELKE
TECHNIEKEN
GAAT HET
PRECIES?



MET WELKE
KLACHTEN
STAP JE
NAAR DE
FASCIA
THERAPEUT?

Fysieke klachten: gewrichtsblokkades en pijn, 
ontstekingen van gewrichten en pezen, artrose en 
overbelasting
Functionele klachten: spijsvertering, algemeen onwel 
voelen, ademhalingsproblemen 
Circulatiestoornissen: oedeem, alle doorbloedings-
problematiek
Aspecifieke klachten en psycho-emotionele stoornissen: 
hoofdpijn, slaap- en concentratiestoornissen, emotionele 
overgevoeligheid, chronische pijn en/of vermoeidheid
Secundaire klachten gerelateerd aan zware 
aandoeningen zoals kanker, ziekte van Parkinson, 
Bechterew, …
Begeleiding bij preventief gezondheidswerk en 
persoonlijke ontwikkeling,  optimalisatie sportprestaties, 
zwangerschapsbegeleiding, post-operatieve revalidatie

’‘De kracht van de therapie 
zit in de zachtheid
van de behandeling.



WAAR
KAN
JE
TERECHT?

Meer informatie
BFmdb vzw Secretariaat
Oeverstraat 13, B9140 Temse
info@fascia.be
www.fascia.be

Op onze website www.fascia.be vind je een lijst met 
alle officieel erkende fasciatherapeuten. Ze behaalden 
het diploma van fasciatherapeut, zijn lid zijn van de 
beroepsvereniging BFmdb en scholen zich elk jaar bij 
om de nieuwste technieken te kunnen toepassen. 


