
Door gebrek aan kennis wist men lange tijd het 

weefsel niet op waarde te schatten, daardoor werd 

er vroeger weinig aandacht besteed aan de fasciae. 

Wanneer men de anatomie bestudeerde, werd het 

weefsel doorgesneden om de onderliggende lichaams-

structuren beter te kunnen bestuderen. Tegenwoordig 

begint men het belang van de fasciae steeds meer te 

erkennen. Er wordt steeds meer duidelijk over de rol 

die het weefsel speelt in het functioneren van mens 

en dier, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.

Als osteopaat voor paarden werk ik veel met de fasciae. 

Ze hebben in ons lichaam, maar ook in dat van het 

paard, een belangrijke rol. Voordat ik de belangrijkste 

fasciae zal benoemen en hun functie zal uitleggen, vind 

ik het belangrijk eerst een algemeen stukje uitleg te 

geven over dit bijzondere weefsel.

Wat zijn fasciae?
Fasciae zijn sterk en glad en vormen een vlies om de 

afzonderlijke spieren of kleine spiergroepjes, ze verbinden 

organen met de wervelkolom en ribben en alle andere 

onderdelen aan elkaar. Ze zijn verantwoordelijk voor het 

handhaven van de eigenschappen van de weefsels die 

ze omvatten. Fasciae verbinden het lichaam tot één ge-

heel en zorgen dat het lichaam zijn vorm behoud en ze 

passen zich makkelijk aan aan de lichaamsbewegingen. 

Zo ontstaat een flexibele maar sterke lichaamsbouw en 

wordt voorkomen dat het lichaam enkel een zak met 

botten zou zijn.

Fasciae zorgen voor ondersteuning en bescherming en 

ze werken als schokdemper. Ook hebben de fasciae een 

belangrijke rol in de bloedvoorziening en de biochemische 

processen en zorgen ze voor signaaloverdracht tussen 

lichaamscellen. De fasciae vormen een tweede bescher-

mingslinie tegen ziekteverwekkers die toch door de huid 

heen komen en spelen zo dus een rol bij de afweer. Na 

een beschadiging zorgen de fasciae voor reparatie van de 

beschadiging. 

Fasciae zijn dus actieve weefsels die zich goed kun-

nen aanpassen. In fasciale weefsels liggen onder andere 

Hoe werken fasciae?
Je kunt fasciae een beetje vergelijken met de stof van 

een shirt. Wanneer je zachtjes aan de stof trekt, merk 

je dat het hele shirt meebeweegt. Als je de stof loslaat, 

vormt het shirt weer terug naar het model. Dit is ook hoe 

fasciae werken, ze vormen als het ware een precies pas-

send shirt dat van hoofd tot staart, van rug naar buik en 

van binnen naar buiten loopt. Elke beweging die wij of 

ons paard maken, is van invloed op het fasciale netwerk.

De fasciae reageren op de signalen van het zenuwstelsel. 

De diepe laag kan samentrekken. Dat gebeurt bijvoor-

beeld in een vecht- of vluchtreactie. De fasciae trekken 

dan samen, ze worden ‘stijf’, waardoor het lichaam uit-

zonderlijke prestaties kan leveren. Het is een toestand 

die lange tijd kan aanhouden. De diepe laag kan ook 

weer ontspannen wanneer de sensoren veranderingen 

waarnemen in spierspanning, gewrichtspositie, beweging, 

druk, etc..

Bij een gezond paard zijn de fasciae glad en soepel en 

zorgen ze dat de verschillende structuren probleemloos 

over elkaar heen kunnen glijden. Daardoor is het paard 

in staat over zijn hele lichaam te bewegen. Wanneer er 

echter sprake is van bijvoorbeeld een verstapping, een 

val of een trap, kunnen spanningen ontstaan in de 

fasciae. Maar ook bij chronische stress en emotionele 

problemen kan dit gebeuren. Het op spanning staan van 

de fasciae kun je een beetje vergelijken met een mouw 

van een shirt die een beetje opstroopt. 
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Fasciae: 
ze houden het lichaam bijeen!

Veel mensen hebben nog nooit van fascia (spreek uit faasciá, mv fasciae, spreek uit 

faasciai) gehoord. Met fascia wordt het onderhuidse netwerk bedoeld dat bestaat 

uit bindweefsel en dat is opgebouwd uit collageen en elastische vezels. Het ligt 

door het hele lichaam heen en loopt in en om spieren, botten, organen, zenuwen, 

bloedvaten en andere structuren in het lichaam van mens, paard en andere dieren. 

Het netwerk scheidt deze structuren ook van elkaar zodat de structuren hun eigen 

functie goed kunnen uitvoeren zonder daarbij andere weefsels te hinderen of door 

andere weefels gehinderd te worden. Eigenlijk kun je de botten zien als een frame, 

de spieren als de motor en de fascia zorgt dat alles bijeen blijft, wordt beschermd 

en in verbinding staat met elkaar. 
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zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor rek en druk. 

Fasciae worden aangestuurd door het sympatisch 

zenuwstelsel (dit deel van het zenuwstelsel staat niet 

onder invloed van de wil). Ze bevatten gladde spiercellen 

waardoor zij kunnen samentrekken.

 

Er bestaan drie lagen van fasciae:
• De oppervlakkige laag: deze ligt onder de huid.  

 De oppervlakkige laag omgeeft het hele lichaam en  

 geeft het lichaam vorm. Het zorgt onder andere  

 voor opslag van vet en water. Lymfevaten, zenuwen  

 en bloedvaten lopen door de oppervlakkige fascia  

 en het vormt een beschermingslaag tegen stoten  

 en zorgt voor isolatie. De oppervlakkige fascia kan  

 oprekken en inkrimpen en zich zo bijvoorbeeld 

 aanpassen aan de toename van lichaamsgewicht  

 tijdens zwangerschap en de afname daarna.

• De diepe laag: dit is een laag die zich onder de 

 oppervlakkige laag uitstrekt over het grootste deel

  van het lichaam en hecht aan botuitsteeksels. 

 Deze laag bestaat uit bindweefsel dat in en om  

 spieren, botten, zenuwen en bloedvaten zit. De laag 

  omgeeft ruimtes met individuele spieren individueel  

 of groepen van spieren. Vooral in de benen is  

 sprake van deze compartimenten en speelt de laag  

 een rol in de bloedsomloop; de fasciae assisteren  

 bij het terugvoeren van bloed en lymfe naar het  

 hart. Verder zorgt de laag voor verbinding en com- 

 municatie door peesbladen, ligamenten, pezen, 

 kapsels, etc.. De laag is stevig door de aanwezig- 

 heid van veel collageenvezels, de hoeveelheid aan 

  elastische vezels bepaalt hoe groot de uitrekkings-  

 en veerkrachtcapaciteit is. De diepere laag is minder  

 elastisch dan de oppervlakkige en bevat veel zenu- 

 wen die pijn, bewegingsverandering, druk en trilling,  

 veranderingen in chemische bestanddelen en 

 temperatuursschommelingen registreren.

• De viscerale laag: deze omgeeft de organen en  

 wikkelt ze in lagen van bindweefselmembranen.  

 Elk orgaan ligt in een dubbele laag van fasciae,  

 deze lagen worden gescheiden door een dun 

 vochtig membraan. Viscerale fasciae kunnen 

 eveneens minder oprekken dan de oppervlakkige  

 laag, zij omgeven organen en helpen om hun 

 vorm te bewaren. Deze fasciae kunnen echter  

 wel spannen en ontspannen en op die manier  

 de orgaanmotiliteit (de eigen beweging van de 

 organen) beïnvloeden.



Als de spanning op de fasciae blijft bestaan, reageren ze 

met de aanmaak van nieuw weefsel. De fasciae worden 

dikker en minder rekbaar en ze kunnen niet meer terug-

veren in hun oude vorm. Hoewel de fasciae sterker 

worden, kunnen ze daardoor ook de structuren die zij 

beschermen benadelen, er treedt bijvoorbeeld een 

overgevoeligheid op in de spieren of een of meer 

organen kunnen niet meer helemaal goed functioneren. 

Wanneer spieren vastzitten, zal ook de omhullende fascia 

op spanning komen, deze wordt daardoor strak en stug 

en zorgt voor extra gevoeligheid en druk op de spieren 

en zenuwen. Verder kan spanning op de fascia de 

nier- en darmfuncties verstoren en zo problemen geven 

met het afvoeren van afvalstoffen. Dit kan leiden tot 

bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid en problemen met 

de stoelgang.

Dat de fasciae een ononderbroken, driedimensionaal 

weefselweb vormen, verklaart waarom we soms zien 

dat een probleem in een bepaald deel van het lichaam 

op andere plaatsen in het lichaam secundaire proble-

men geeft. Een voorbeeld hiervan is de uitstralende pijn 

die iemand met angina pectoris (hartkramp) kan ervaren 

naar de onderkaak, hals, schouderbladen, armen, rug 

of maagstreek, dit noemen we ‘referred pain’. Het is 

daarom altijd belangrijk om op zoek te gaan naar de 

werkelijke oorzaak van klachten. Een schouder 

behandelen van iemand met angina pectoris zal alleen 

tijdelijk verlichting geven in de schouder als niet ook 

de hartkramp zelf wordt behandeld. 

Als de fascia beschadigd is en er wordt niets aan gedaan, 

zal er sprake blijven van overgevoeligheid op de spieren 

en genezen blessures lastiger of ze komen terug. 

Als de spanning op de fascia echter lang genoeg wordt 

onderbroken, kan het fasciale weefsel genezen. Spieren 

en organen zullen weer goed kunnen functioneren en 

ontspanning van de fasciae kan ook een positieve invloed 

hebben op stressbeleving en emoties. De fasciale 

technieken in de osteopathie worden gebruikt om de 

fasciae te laten ontspannen zodat zij en hun onder-

liggende structuren weer goed kunnen functioneren. 

We strijken dan als het ware de mouw van het shirt 

weer glad.

De grotere fasciae hebben specifieke namen. De belang-

rijkste fasciae waarmee we als ruiters te maken hebben 

bij het paard zijn:

Fascia van de nek
De fascia cervicalis, deze bestaat uit drie delen:

• de oppervlakkige fascia van de nek (fascia cervicalis 

 superficialis); deze omgeeft de gehele nek en ligt onder  

 de huidspieren. Ter hoogte van de overgang van 

 hals- naar borstwervels gaat de fascia over in de 

 oppervlakkige fascia van de thorax en de schouder. 

• de middelste fascia van de nek (fascia cervicalis media);  

 deze omgeeft de diepe nekspieren, de schildklier en een  

 deel van de slokdarm en de luchtpijp. 

• de diepe fascia van de nek (fascia cervicalis 

 profundus); dit is een pezig blad dat een deel van de 

 diepe halsspieren (musculi longus colli en capitis) 

 omgeeft. Deze fascia zorgt ook voor een verbinding   

 tussen het tongbeen (= hyoid) en de schildklier. 

 Door deze verbinding kan spanning op het tongbeen

 van invloed zijn op de schildklier en zo een effect 

 hebben op de stofwisseling. Dit kan voorkomen in

 stresssituaties, zoals bijvoorbeeld het scheiden van   

 merrie en veulen of een verhuizing, waarbij spanning  

 op het tongbeen kan komen te staan.

Tussen de middelste en diepe fascia van de nek wordt 

een buis gevormd die belangrijke zenuwen beschermt te-

gen samendrukken wanneer de nekspieren aanspannen.

Het is mogelijk dat bij een paard dat zich hard stoot 

achter zijn oren op de overgang van schedel naar 

halswervels, de fascia van de nek gespannen raakt. 

Door de aanhechtingsplekken van deze fascia kan er een 

invloed zijn op de schedel, het tongbeen, de schildklier 

en de halswervels. Het paard kan moeite krijgen met 

de laterale buiging (zijwaartse buiging), je merkt dan 

dat de stelling naar links of rechts moeilijk gaat. Via de 

oppervlakkige fascia van de nek kan dit uiteindelijk ook 

van invloed zijn op de schouder en het voorbeen en dus 

op de voortbeweging van het paard. 

Fascia van de rug
De fascia thoracolumbalis loopt van de basis van de nek 

naar het gebied rond het heiligbeen (sacrum). Hij bedekt 

de lange rechte rugspieren en kan van invloed zijn op 

de beweegbare gewrichtjes van de wervelkolom die de 

wervels met elkaar verbinden (facetgewrichten). Zonder 

deze gewrichtjes zou de wervelkolom helemaal star zijn. 

De fascia thoracolumbalis heeft een nauwe relatie met de 

middelste bilspier (musculus gluteus medius) en de brede 

rugspier (musculus latissimus dorsi). Deze spieren hebben 

tegengestelde krachten op de fascia thoracolumbalis. 

Op de overgang van borst- naar lendewervels komen 

deze krachten bij elkaar. De middelste bilspier zorgt voor 

het naar voren brengen van het achterbeen, de brede 

rugspier zorgt voor het naar voren brengen van de romp 

op een aan de grond staand voorbeen en het naar 

achteren brengen van het voorbeen wanneer dat los 

van de grond is. Bij beweging worden de fasciae over 

de diagonaal opgespannen en ontspannen. Wanneer er 

sprake is van een blokkade ter hoogte van de overgang 

van borst- naar lendewervels, bijvoorbeeld door een keer 

uitglijden in de wei, kan dit zorgen voor een verminderde 

beweging van het voorbeen en/of het achterbeen.
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Fascia van de buikholte
De fascia iliaca omgeeft de psoasspieren, deze spieren 

liggen aan de buikzijde van de wervelkolom. De fascia 

iliaca zorgt dat de psoasspieren tegen de wervelkolom en 

het ilium (darmbeen, deel van het bekken) blijven liggen. 

De psoasspieren zorgen voor buiging van de onderrug en 

het kantelen van het bekken en spelen dus een rol bij 

het verzamelen. De psoasspieren en de fascia hebben 

contact met het sacro-iliacaal gewricht (SI-gewricht, de 

verbinding tussen heiligbeen en bekken), de nieren, de 

urineleider, de blinde darm en de dikke darm. 

Deze structuren kunnen elkaar daardoor beïn-vloeden. 

Door het contact tussen de psoasspieren, de fascia iliaca 

en SI-gewricht, kan spanning op de spieren en de fascia 

problemen geven in het SI-gewricht.   

28 29

De diepe f
ascia van 

de nek

kan in str
esssitauat

ies 

(b.v het s
cheiden va

n 

moeder en 
veulen) sp

anning 

op het ton
gbeen geve

n wat 

invloed ka
n hebben o

p 

de schildk
lier en zo

 

een effect
 hebben op

 

de stofwis
seling.

Fascia van de rug De fascia thoracolumbalis (FTL) 
bij het paard wordt bij beweging over de diagonaal 
opgespannen door de m.gluteus medius (GM) en de 
m.latissimus dorsi (LD). Op de overgang van borst naar 
lendewervels komen deze krachten bij elkaar. 
(Alen en Dirckx, 2008-2011)
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De fascia transversalis omgeeft de buikholte. Het ligt over 

het middenrif heen in de buikholte. Samen met de fascia 

iliaca bedekt de fascia transversalis de spieren rond de 

buikholte. Hier binnenin ligt het buikvlies (peritoneum), 

dit bedekt de interne oppervlakte van de buikholte en de 

buik- en bekkenorganen. Door het peritoneum kunnen 

de organen in de buikholte bewegen. De bewegingen 

van de organen worden mede mogelijk gemaakt door 

een kleine hoeveelheid buikvocht. 

Doordat de organen tegen elkaar aangedrukt liggen en 

in verbinding staan met elkaar, kan een maagprobleem 

ook invloed hebben op de andere buikorganen. 

Als gevolg van een probleem met de maag, kan er 

spanning ontstaan op het buikvlies. De doorbloeding 

van de organen loopt onder andere door de fascia in de 

buikholte. Omdat het buikvlies daarmee in contact staat, 

kan spanning op het buikvlies de doorbloeding van de 

buikorganen beïnvloeden. Doordat het buikvlies ook in 

contact staat met de fascia iliaca, kan een maagprobleem 

ook invloed hebben op de psoasspieren. 

Fascia van de borstholte
De fascia endothoracica ligt in de borstholte en is verge-

lijkbaar met de fascia transversalis in de buikholte. De 

fascia omgeeft de borstholte en ligt over het middenrif 

heen aan de kant van de borstholte. Aan de binnenkant 

hier tegenaan liggen de pleura, de vliezen die de longen 

omgeven. Het pericard omgeeft het hart en wordt ook 

wel het hartzakje genoemd. Een probleem met een or-

gaan in de buikholte, kan via de fascia en het middenrif 

ook van invloed zijn op de organen in de borstholte en 

bijvoorbeeld de ademhaling verstoren. 

De hersenvliezen 

Binnen de osteopathie maken we ook gebruik van 

cranio-sacraal therapie. Dit is van invloed op het systeem 

dat de verbinding tussen cranium (= schedel) en sacrum 

(= heiligbeen) vormt. Het bestaat uit de hersenen, het 

hersenvocht, het ruggenmerg en de fascia daar omheen. 

Het is dus ook van invloed op de wervelkolom.

De hersenvliezen omgeven de hersenen en het ruggen-

merg en zorgen voor de bescherming ervan. Er zijn drie 

hersenvliezen:  

• Het zachte hersenvlies (pia mater) ligt direct om de   

 hersenen en volgt alle oneffenheden en groeven (sulci).  

 Het bestaat uit een zeer stevig bindweefsel en bevat de  

 bloedvaten van de hersenen.

•	Het	harde	hersenvlies	(dura	mater)	ligt	aan	de	

 binnenkant van de schedel en bestaat uit bindweefsel.  

 Ook zorgt de dura mater voor een verbinding tussen de  

 schedel en het heiligbeen. Dit is het harde vlies rondom 

  het ruggenmerg. De dura mater zit in de schedel 

 vast aan de achterkant van de schedel en de eerste   

 halswervels. Het andere einde ligt gefixeerd in het 

 heiligbeen. Eigenlijk vormt de dura mater dus een

  verbindingsband tussen de schedel en het heiligbeen.  

 Tussen schedel en heiligbeen ligt de dura mater los,   

 hierdoor kunnen de zenuwen die binnen de dura 

 mater in het ruggenmerg liggen makkelijk meebuigen  

 bij bewegingen.  

• Het spinnenwebvlies (arachnoidea) is vergroeid met   

 de dura mater en bestaat uit zacht, vaatarm bindweef- 

 sel. Dit vlies ligt om beide hersenhelften en het zachte  

 hersenvlies heen. Het past zich niet aan het oppervlak

  ervan aan waardoor een ruimte ontstaat die gevuld is  

 met hersenvloeistof. Deze vloeistof dient om de   

 hersenen te verzorgen, een gelijkmatige drukverdeling

 tot stand te brengen en de hersenen te beschermen.

 

Wanneer een paard dus bijvoorbeeld problemen heeft 

in het heiligbeen, kan dit via het cranio-sacrale systeem 

leiden tot problemen in de schedel, bijvoorbeeld in de 

hormoonhuishouding. Met behulp van osteopathie 

kunnen we het heiligbeen in veel gevallen manipuleren 

zodat het weer normaal functioneert. Daarnaast kunnen 

we met cranio-sacrale technieken op het hoofd schedel-

problemen behandelen.  
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Fasciae hebben dus belangrijke functies in het 

lichaam, ze zorgen voor structuur en houden het 

lichaam bij elkaar, en ze zorgen voor verbindingen 

tussen allerlei onderdelen van het lichaam. Door al 

die verbindingen kunnen ze zorgen voor uitstralings-

pijn. Wanneer we niets doen aan beschadigde 

fasciae zullen spieren overgevoelig blijven en genezen 

blessures lastiger of ze komen terug. Ook bij paarden 

komen dit soort problemen voor. In de osteopathie 

hebben we daarom veel oog voor de fasciae en 

worden ze altijd meegenomen in behandelingen. 
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