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Versie	  1.0	  
	  

Dit	  is	  versie	  1.0.	  Ga	  naar	  www.fysiotherapie4all.nl	  om	  de	  nieuwste	  versie	  te	  downloaden.	  	  

	  

Let	  op:	  Sta	  je	  reeds	  op	  onze	  mailinglist?	  Dan	  ben	  je	  automatisch	  in	  het	  bezit	  van	  de	  meest	  recente	  
versie.	  Heb	  je	  dit	  document	  van	  iemand	  anders	  gekregen?	  Dan	  is	  het	  zeker	  aan	  te	  raden	  om	  het	  
nieuwe	  document	  op	  te	  halen.	  	  

	  

Opmerking:	  

Dit	  rapport	  is	  geoptimaliseerd	  om	  “full	  screen”	  bekeken	  te	  worden.	  In	  Acrobat	  Reader	  is	  dit	  de	  
sneltoets	  <CTRL+L>.	  Zo	  kun	  je	  met	  één	  druk	  op	  de	  knop	  naar	  de	  volgende	  pagina	  en	  ben	  je	  niet	  de	  
hele	  tijd	  aan	  het	  scrollen	  over	  je	  beeldscherm.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Disclaimer	  

Copyright@Dit	  product	  is	  auteursrechtelijk	  beschermd.	  

	  



	  

Tel:	  076-‐5657133	  

Inleiding	  

Bedankt	  voor	  het	  downloaden	  van	  ons	  e-‐boek;	  ‘Een	  fit	  en	  pijnvrij	  lichaam’.	  Misschien	  heb	  je	  wel	  eens	  
last	  van	  vermoeidheid,	  stijve	  en	  pijnlijke	  spieren	  en	  gewrichten.	  Met	  dit	  boek	  willen	  wij	  er	  voor	  
zorgen	  dat	  je	  je	  fitter	  gaat	  voelen	  en	  geen	  pijnklachten	  ontwikkeld,	  maar	  deze	  preventief	  gaat	  
elimineren.	  Voorkomen	  is	  immers	  beter	  dan	  genezen	  nietwaar?	  

De	  meesten,	  waarschijnlijk	  ook	  jij,	  zijn	  altijd	  druk	  en	  onderhevig	  aan	  veel	  prikkels.	  Dit	  komt	  met	  name	  
door	  onze	  maatschappij	  en	  hoe	  wij	  als	  individu	  hierin	  functioneren.	  Wanneer	  deze	  prikkels	  te	  sterk	  
worden	  of	  te	  vaak	  voorkomen,	  raken	  jij	  en	  je	  lichaam	  overbelast.	  Vaak	  is	  teveel	  aan	  ‘stress’	  op	  het	  
lichaam	  de	  grootste	  boosdoener.	  Nu	  zal	  je	  waarschijnlijk	  denken;	  ‘Stress..	  daar	  heb	  ik	  helemaal	  geen	  
last	  van,	  ik	  voel	  het	  helemaal	  niet’.	  	  
Stress	  is	  niet	  altijd	  verkeerd,	  integendeel.	  Ieder	  mens	  (organisme)	  is	  onderhevig	  aan	  stress	  en	  heeft	  
dat	  ook	  nodig	  om	  te	  kunnen	  overleven.	  Alleen	  een	  teveel	  aan	  stress	  kan	  voor	  problemen	  zorgen.	  We	  
kunnen	  een	  onderscheid	  maken	  tussen	  2	  vormen	  van	  stress	  die	  op	  ons	  lichaam	  werken,	  namelijk;	  

• Psychische/mentale	  stress:	  dit	  is	  stress	  doordat	  je	  bijvoorbeeld	  problemen	  hebt	  in	  je	  
thuissituatie	  of	  dat	  je	  deadlines	  hebt	  op	  je	  werk	  of	  school.	  
	  

• Fysieke	  stress:	  dit	  is	  stress	  op	  het	  lichaam	  door	  bijvoorbeeld	  teveel	  en	  eenzijdig	  werk	  te	  doen	  
of	  te	  weinig	  rust	  tussen	  je	  trainingen/werk.	  	  

De	  mens	  heeft	  eigenlijk	  2	  systemen	  in	  het	  lichaam	  die	  deze	  stress	  beïnvloeden.	  We	  kennen	  het	  
animale	  en	  autonome	  zenuwstelsel.	  Het	  animale	  zenuwstelsel	  staat	  onder	  invloed	  van	  de	  wil	  en	  
maakt	  het	  mogelijk	  om	  bewust	  actie	  te	  ondernemen.	  Het	  autonome	  zenuwstelsel	  staat	  niet	  onder	  
invloed	  van	  de	  wil.	  Het	  autonome	  zenuwstelsel	  reguleert	  belangrijke	  lichaamsprocessen	  zoals	  de	  
hartslag,	  lichaamstemperatuur,	  ademhaling,	  spijsvertering	  etc.	  Dit	  autonome	  zenuwstelsel	  kunnen	  
we	  onderverdelen	  in	  2	  delen:	  het	  sympathisch	  en	  parasympathisch	  zenuwstelsel.	  Het	  sympathisch	  
zenuwstelsel	  is	  actief	  wanneer	  we	  in	  actie	  moeten	  komen,	  bijvoorbeeld	  wanneer	  we	  aan	  het	  werk	  
zijn,	  wandelen,	  sporten,	  etc.	  Dit	  zijn	  dus	  eigenlijk	  alle	  actieve	  acties	  die	  we	  gedurende	  de	  dag	  doen.	  
Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  polsslag	  versnelt,	  spieren	  aanspannen,	  de	  ademhaling	  sneller	  en	  dieper	  
wordt,	  de	  bloedsomloop	  sneller	  wordt	  en	  de	  alertheid	  en	  reactiesnelheid	  groter	  worden.	  Deze	  
spanning	  is	  normaal	  en	  is	  gezond.	  	  
Wanneer	  we	  rusten	  en	  aan	  het	  herstellen	  zijn,	  bijvoorbeeld	  als	  we	  slapen	  of	  ontspanningsoefeningen	  
(yoga)	  doen,	  is	  ons	  parasympathisch	  zenuwstelsel	  aan	  het	  werk.	  Dit	  systeem	  zorgt	  voor:	  
luchtwegvernauwing,	  verlaging	  van	  de	  hartslag	  en	  bloeddruk,	  vertering	  van	  voeding	  (stimulatie	  van	  
de	  darmperistaltiek	  en	  productie	  van	  spijsverteringsenzymen),	  opslag	  van	  voedingsstoffen,	  stimulatie	  
van	  ontlasting	  en	  spierontspanning.	  

Dus..	  	  
Wanneer	  we	  aan	  teveel	  stress	  onderhevig	  zijn,	  is	  ons	  sympathisch	  zenuwstelsel	  overactief	  en	  het	  
parasympathisch	  zenuwstelsel	  kan	  er	  hierdoor	  niet	  voor	  zorgen	  dat	  het	  lichaam	  tot	  rust	  komt.	  
Kortom,	  de	  balans	  tussen	  het	  sympathische	  en	  parasympatische	  zenuwstelsel	  wordt	  verstoord,	  met	  
als	  gevolg	  dat	  we	  ons	  lichaam	  overbelasten.	  Deze	  overbelasting	  kan	  o.a.	  zorgen	  voor	  het	  ontstaan	  
van	  triggerpoints	  (knopen)	  in	  de	  spieren.	  Triggerpoints	  zijn	  een	  veelvoorkomende	  oorzaak	  van	  
vervelende	  spierklachten.	  	  
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Onze	  levensstijl	  en	  de	  mate	  waarop	  wij	  omgaan	  met	  (teveel)	  stress	  heeft	  een	  grote	  invloed	  op	  zowel	  
onze	  mentale	  als	  fysieke	  gezondheid.	  Dit	  weerspiegelt	  in	  onze	  ‘algemene	  gezondheid’,	  dus	  hoe	  we	  
ons	  voelen	  en	  of	  we	  gezond	  of	  ziek	  zijn.	  De	  onderstaande	  3	  factoren	  hebben	  een	  grote	  invloed	  op	  
onze	  ‘algemene	  gezondheid’:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Alles	  wordt	  bepaald	  vanuit	  jezelf.	  Een	  fit	  gevoel,	  een	  stralend	  uiterlijk	  en	  lekker	  in	  je	  vel	  zitten,	  begint	  
met	  een	  gezond	  lichaam	  en	  een	  mentale	  constitutie	  die	  in	  balans	  zijn.	  Hiermee	  bedoel	  ik	  je	  organen	  
en	  de	  verschillende	  systemen	  waarmee	  jij	  als	  mens	  functioneert.	  Je	  lichamelijke	  gesteldheid	  is	  het	  
fundament	  voor	  ‘Succes’.	  Dit	  kan	  vergeleken	  worden	  met	  de	  fundering	  van	  een	  huis.	  In	  onze	  drukke	  
en	  vaak	  zeer	  hectische	  maatschappij,	  waarin	  we	  steeds	  meer	  moeten	  in	  steeds	  minder	  tijd,	  schiet	  
een	  evenwichtige	  voeding,	  voldoende	  nachtrust	  en	  lichaamsbeweging	  er	  helaas	  soms	  bij	  in.	  	  
	  

Heb	  jij	  lichamelijke	  klachten?	  Wil	  jij	  lichamelijke	  klachten	  voorkomen?	  Dan	  kan	  dit	  e-‐boek	  een	  heel	  
belangrijk	  hulpmiddel	  zijn	  op	  weg	  naar	  succes.	  

	  

Veel	  plezier	  met	  lezen!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.	  Voeding;	  de	  zuur-‐base	  balans	  is	  van	  essentieel	  belang	  voor	  ons	  lichaam.	  
	  
2.	  Beweging;	  waarom	  bewegen	  voor	  alle	  organen	  heel	  belangrijk	  is	  (zie	  schematisch	  
overzicht).	  

3.	  Belasting/belastbaarheid;	  hiermee	  bedoelen	  we	  het	  omgaan	  met	  fysieke	  en	  mentale	  
belasting.	  ‘Hoeveel	  kun	  je	  aan?’	  	  
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1.Voeding	  

‘De	  lichamelijke	  pH	  balans	  is	  essentieel	  voor	  het	  menselijk	  lichaam’	  

De	  pH	  balans	  van	  het	  lichaam	  (zuur-‐base	  balans)	  
De	  pH	  balans	  wordt	  vaak	  vergeten	  in	  de	  zoektocht	  naar	  de	  oorzaak	  van	  jouw	  lichamelijke	  klachten.	  
De	  pH	  is	  de	  maat	  van	  de	  zuurgraad.	  Wanneer	  we	  spreken	  over	  de	  pH	  waarde	  van	  het	  lichaam,	  
spreken	  we	  voornamelijk	  over	  de	  zuurgraad	  van	  het	  bloed.	  De	  zuurgraad	  wordt	  gemeten	  op	  een	  
schaal	  van	  0-‐14.	  Deze	  schaal	  loopt	  dus	  van	  zuur	  (pH=0)	  tot	  basisch	  (pH=14).	  De	  pH	  7	  staat	  dus	  voor	  
‘neutraal’,	  zoals	  zuiver	  water.	  
	  
Een	  juiste	  pH	  waarde	  is	  essentieel	  voor	  een	  optimale	  gezondheid.	  De	  normale	  zuurgraad	  van	  het	  
menselijk	  lichaam	  is	  pH	  7,365.	  Wanneer	  deze	  pH	  waarde	  met	  0,5	  punt	  verandert,	  stopt	  het	  lichaam	  
volledig	  met	  functioneren.	  Dit	  geeft	  aan	  dat	  de	  lichamelijke	  pH	  balans	  essentieel	  is	  voor	  de	  mens.	  

Handhaving	  van	  de	  pH	  balans	  gebeurt	  met	  behulp	  van	  verschillende	  buffers	  van	  ‘basische’	  mineralen	  
(=	  mineralen	  die	  een	  pH	  waarde	  tussen	  de	  7-‐14	  hebben).	  Deze	  mineralen,	  zoals	  calcium	  en	  
magnesium,	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  zuren	  worden	  geneutraliseerd.	  De	  buffers	  kunnen	  echter	  snel	  
uitgeput	  raken	  door	  bijvoorbeeld	  stress,	  verkeerde	  ademhaling,	  voeding	  etc.	  Andere	  veel	  gebruikte	  
buffermethodes	  zijn	  het	  zuur	  omzetten	  en	  opslaan	  als	  vet	  (bijv.	  cholesterol)	  en	  kristalvorming.	  	  
	  
Verstoring	  van	  de	  pH	  balans	  van	  het	  lichaam	  heeft	  zowel	  korte	  termijn	  gevolgen	  als	  lange	  termijn	  
gevolgen	  voor	  onze	  gezondheid.	  Overmatig	  gebruik	  van	  de	  buffers	  kan	  osteoporose	  en	  verschillende	  
huidproblemen	  als	  gevolg	  hebben	  zoals:	  acne,	  eczeem,	  droge	  huid	  en	  rimpels.	  Verzuring	  kan	  echter	  
ook	  worden	  gelinkt	  aan	  een	  aantal	  andere	  aandoeningen,	  zoals:	  (pijn)klachten	  door	  triggerpoints,	  
overgewicht,	  hartfalen,	  diabetes	  type	  2,	  kanker,	  jicht,	  vermoeidheid,	  hoofdpijn,	  fibromyalgie,	  artritis,	  
allergieën,	  PMS,	  lupus,	  brandend	  maagzuur	  en	  een	  hoog	  cholesterol.	  	  

Een	  belangrijke	  oorzakelijke	  factor	  in	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  verstoorde	  lichamelijke	  pH	  balans	  is	  
voeding.	  Er	  zijn	  een	  aantal	  voedingsmiddelen	  die	  een	  sterk	  verzurend	  effect	  hebben	  op	  ons	  lichaam.	  
De	  meest	  verzurende	  producten	  zijn:	  alcohol,	  cafeïne,	  medicijnen,	  schimmel,	  zuivel,	  gist,	  
enkelvoudige	  suikers,	  transvetzuren	  etc.	  Deze	  zuren	  zijn	  terug	  te	  vinden	  in:	  appels,	  frisdrank,	  eieren,	  
pizza,	  friet,	  magnetronvoedsel,	  kaas,	  yoghurt,	  brood,	  koffie,	  bier	  etc.	  Ook	  zitten	  ze	  in	  pijnstillende	  
medicatie	  en	  antibiotica.	  Dit	  zijn	  een	  behoorlijk	  aantal	  producten	  die	  de	  meeste	  mensen	  dagelijks	  tot	  
zich	  nemen.	  Indien	  er	  meer	  zuur	  in	  ons	  lichaam	  binnenkomt	  dan	  onze	  maag	  kan	  neutraliseren,	  zullen	  
de	  ‘basische’	  buffers	  moeten	  worden	  ingeschakeld.	  Deze	  buffers	  worden	  in	  geval	  van	  overmatig	  zuur	  
uit	  bepaalde	  delen	  van	  het	  lichaam	  onttrokken	  waar	  ze	  minder	  hard	  nodig	  zijn.	  De	  buffer	  calcium	  kan	  
bijvoorbeeld	  worden	  onttrokken	  uit	  botweefsel	  en	  magnesium	  en	  kalium	  kunnen	  worden	  onttrokken	  
uit	  het	  spierweefsel.	  Dit	  heeft	  stijve	  spieren	  en	  triggerpoints	  als	  mogelijk	  gevolg.	  
	  
Er	  bestaan	  echter	  ook	  belangrijke	  helpende	  factoren	  om	  de	  pH	  balans	  te	  behouden.	  Dit	  zijn	  
voedingsmiddelen	  die	  een	  ontzurend/basisch	  effect	  hebben	  op	  het	  lichaam.	  Dit	  zijn	  producten	  zoals:	  
verse	  salades,	  citroen,	  tomaat,	  avocado,	  bladgroenten,	  noten,	  zaden	  etc.	  Kortom,	  waterrijke	  
producten	  met	  een	  hoge	  voedingswaarde.	  Ook	  helpen	  voedingsmiddelen	  die	  rijk	  zijn	  aan	  ‘basische	  
’mineralen	  (buffers).	  
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Dus..	  
Het	  valt	  niet	  mee	  om	  een	  levensstijl	  abrupt	  te	  veranderen.	  Lees	  je	  goed	  in	  en	  laat	  je	  adviseren.	  Een	  
optimale	  gezondheid	  en	  goed	  lichamelijk	  functioneren	  kun	  je	  in	  verschillende	  stappen	  opbouwen.	  De	  
onderstaande	  tips	  kunnen	  je	  helpen	  om	  je	  pH	  balans	  te	  ondersteunen;	  
	  
	  
	  
	  

CHECKLIST	  
	  

	   Drink	  lauw	  water	  met	  citroensap,	  rooibos	  thee,	  minder	  koffie,	  geen	  fruitsap	  uit	  een	  pakje,	  
GEEN	  FRISDRANK	  en	  GEEN	  ALCOHOL.	  

	   Liever	  een	  uitgebreid	  ontbijt	  dan	  een	  uitgebreid	  diner.	  Zorg	  voor	  een	  ontbijt	  met	  een	  hoge	  
voedingswaarde,	  dat	  gemakkelijk	  verteert	  zoals:	  versgeperst	  groentesap	  of	  een	  groente-‐	  
smoothie.	  

	  
	  

Nuttig	  als	  lunch	  een	  gevulde	  salade	  met	  bijvoorbeeld	  noten,	  avocado	  etc.	  

	   Toch	  behoefte	  aan	  een	  snack?	  Kies	  voor	  amandelen,	  cherrytomaatjes,	  wortelen,	  mix	  van	  
zaden	  etc.	  

	  
	  

Helemaal	  toegewijd?	  Ga	  voor	  absoluut	  biologisch	  voedsel.	  
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2.	  Bewegen	  

‘Bewegen	  om	  spierklachten	  te	  verminderen	  en	  jouw	  lichaam	  gezond	  te	  
houden’	  

Ons	  lichaam	  is	  gemaakt	  om	  te	  bewegen.	  Wanneer	  we	  bewegen,	  blijven	  onze	  gewrichten	  en	  spieren	  
soepel.	  Ook	  heeft	  bewegen	  een	  grote	  invloed	  op	  onze	  organen	  en	  huid.	  	  

Wat	  is	  uithoudingsvermogen?	  
Uithoudingsvermogen	  is	  de	  capaciteit	  van	  zuurstof	  dat	  het	  lichaam	  tijdens	  de	  belasting,	  gedurende	  
een	  langere	  tijd,	  kan	  volhouden.	  Deze	  zuurstof	  wordt	  in	  het	  lichaam	  gebruikt	  om	  vetten,	  suikers	  
(koolhydraten)	  en	  eiwitten	  om	  te	  zetten	  in	  energie.	  De	  longen	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  zuurstof	  kan	  
worden	  opgenomen.	  De	  longblaasjes,	  die	  zich	  bevinden	  in	  de	  longen,	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  zuurstof	  
naar	  het	  bloed	  wordt	  getransporteerd.	  De	  zuurstof	  wordt	  door	  het	  hart	  via	  de	  slagaderen	  naar	  de	  
spieren	  gepompt,	  waardoor	  spieren	  kunnen	  samentrekken	  en	  er	  vervolgens	  beweging	  en	  warmte	  
ontstaat.	  
	  
Alle	  dagelijkse	  activiteiten	  kosten	  ons	  veel	  lichamelijke	  en	  geestelijke	  energie.	  Daarom	  is	  een	  goede	  
conditie	  van	  groot	  belang.	  Wanneer	  de	  conditie	  op	  peil	  is,	  zijn	  er	  goede	  voorwaarden	  om	  meer	  
resultaat	  uit	  je	  trainingen	  te	  halen	  en	  ben	  je	  beter	  beschermd	  tegen	  blessures	  en	  ziektes.	  Een	  goed	  
uithoudingsvermogen	  verkleint	  het	  risico	  op	  een	  hartinfarct.	  Daarnaast	  zullen	  er	  door	  het	  veelvuldig	  
trainen	  van	  je	  uithoudingsvermogen	  meer	  haarvaten	  in	  de	  spier	  geactiveerd	  worden.	  Dit	  zal	  
bijdragen	  aan	  een	  goede	  doorbloeding.	  Dus	  voor	  het	  herstel	  van	  een	  sportletsel	  is	  
uithoudingsvermogen	  van	  groot	  belang.	  Doordat	  je	  het	  hart-‐	  en	  vatensysteem	  activeert	  
(doorbloeding),	  kunnen	  de	  afval-‐	  en	  opbouwproducten	  van	  het	  wondgebied	  sneller	  verwerkt	  
worden,	  zodat	  er	  een	  sneller	  herstel	  kan	  ontstaan.	  	  

Daarnaast	  zorgt	  de	  actieve	  werkingen	  van	  de	  spieren	  (als	  gevolg	  van	  bewegen)	  voor	  het	  goed	  
functioneren	  van	  de	  kleppen	  in	  de	  bloedvaten.	  Hierdoor	  wordt	  de	  kans	  op	  bijvoorbeeld	  trombose	  en	  
spataderen	  beduidend	  verlaagd.	  	  

Hart-‐	  en	  vaatziekten	  
Aandoeningen	  als	  hart-‐	  en	  vaatziekten	  zijn	  met	  ongeveer	  46%	  doodsoorzaak	  nummer	  een.	  Dit	  is	  
vooral	  toe	  te	  wijden	  aan	  de	  leefgewoonten	  van	  de	  mens.	  Alleen	  al	  wanneer	  je	  kijkt	  naar	  het	  bewegen	  
van	  de	  mensen	  zie	  je	  een	  sterke	  daling.	  Mede	  hierdoor	  zie	  je	  een	  sterke	  stijging	  van	  deze	  
welvaartziekten.	  Uit	  vele	  studies	  is	  gebleken	  dat	  inactiviteit	  een	  negatieve	  invloed	  heeft	  op	  de	  functie	  
van	  het	  hart.	  Wanneer	  je	  kijkt	  naar	  een	  sporter	  die	  aan	  duursport	  doet,	  zie	  je	  dat	  bij	  deze	  sporter	  het	  
hart	  economischer	  en	  efficiënter	  functioneert.	  Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  bij	  een	  getraind	  
persoon	  de	  polsslag	  van	  het	  hart	  dagelijks	  beduidend	  lager	  is.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  het	  hart	  bij	  een	  
ongetraind	  persoon	  dagelijks	  beduidend	  meer	  arbeid	  moet	  verrichten.	  Oorzaken	  van	  hart-‐	  en	  
vaatziekten	  zijn;	  gebrek	  aan	  beweging,	  roken,	  overgewicht,	  stress,	  hoge	  bloeddruk,	  hoge	  cholesterol	  
waarden,	  suikerziekte	  (diabetisch)	  etc.	  	  

Veroudering:	  afbraak	  van	  weefsel	  
Wanneer	  je	  de	  dertig	  bent	  gepasseerd,	  zal	  er	  een	  afbraak	  ontstaan	  van	  weefsel.	  Niet	  alleen	  
spierweefsel	  wordt	  zwakker,	  ook	  het	  bot-‐	  en	  kraakbeenweefsel	  wordt	  ongemerkt	  minder.	  Wanneer	  
je	  inactief	  bent	  en	  weinig	  aan	  sport	  doet,	  zal	  de	  productie	  van	  bot-‐	  en	  kraakbeenweefsel	  afnemen	  
waardoor	  vroegtijdige	  osteoporose	  of	  artrose	  kan	  ontstaan.	  	  
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Let	  op!	  

Mensen	   denken	   vaak	   bij	   gewrichtsklachten	   dat	   rust	   een	   juiste	   therapie	   voor	   hen	   is.	   Dit	   is	   in	   veel	  
gevallen	  onjuist.	  Bot-‐	  en	  kraakbeenweefsel	  wordt	  alleen	  sterker	  wanneer	  het	  door	  middel	  van	  druk	  of	  
compressie	  belast	  wordt.	  Niets	  doen	   is	  dus	  echt	  een	  slijtageslag	  voor	   je	  gewrichten.	  Zorg	  dus	  dat	   je	  
gaat	  bewegen	  om	  deze	  klachten	  voor	  te	  zijn.	  Doe	  dit	  wel	  in	  samenspraak	  met	  jouw	  fysiotherapeut.	  In	  
de	   toekomst	   zal	   de	   jeugd	   van	   tegenwoordig	   die	  weinig	   beweegt	   ook	   eerder	   te	  maken	   krijgen	  met	  
artrose.	  Dit	  is	  simpelweg	  het	  resultaat	  van	  inactiviteit	  bij	  jongeren.	  	  

	  

Dus..	  
Zoals	  je	  hierboven	  hebt	  gelezen,	  is	  bewegen	  van	  groot	  belang	  is.	  Hieronder	  in	  tabel	  1	  staat	  een	  
overzicht	  dat	  laat	  zien	  wat	  de	  invloed	  van	  training	  is	  op	  de	  verschillende	  systemen	  en	  organen.	  

Organen/	  systemen	   Invloed	  van	  training	  

Hart	   Volume	  en	  capaciteit	  toename.	  Lagere	  hartslag	  in	  rust	  en	  bij	  
sporten.	  Herstel	  lichaam	  gaat	  sneller.	  

Bloedvaten	   Betere	  doorbloeding	  waardoor	  betere	  aanvoer	  van	  zuurstof	  en	  
voedingsstoffen.	  Verbetering	  elasticiteit	  bloedvaten	  waardoor	  
verminderd	  risico	  hart-‐	  en	  vaatziekten,	  trombose	  en	  spataderen.	  

Bloedwaarden	   Verlaging	  cholesterolwaarden,	  verbeterde	  regulatie	  
bloedsuikerspiegel	  wat	  leidt	  tot	  voorkomen	  van	  vaatproblemen.	  

Gewrichten	   Betere	  gewrichtssmering	  door	  synovia	  (vloeistof)	  in	  het	  gewricht	  
waardoor	  mobiliteit/	  beweeglijkheid	  verbetert.	  Betere	  kwaliteit	  
van	  kraakbeen	  met	  als	  resultaat	  preventie	  van	  artrose.	  

Spieren	   Betere	  doorbloeding	  wat	  leidt	  tot	  beter	  opslag	  van	  energie	  en	  
zuurstof.	  Hierdoor	  strakkere	  en	  sterkere	  spieren	  die	  ook	  
langduriger	  belast	  kunnen	  worden.	  

Botten	   Door	  compressiekrachten	  bij	  bewegen	  ontstaat	  er	  een	  hogere	  
botdichtheid	  dus	  sterkere	  botten.	  

Hormonen	   Afbraak	  van	  stress	  hormonen	  adrenaline,	  noradrenaline	  en	  
cortisol.	  Vrijzetten	  van	  lichaamseigen	  stoffen	  endorfine	  (wat	  
zorgt	  voor	  zenuwgeleiding)	  en	  serotonine	  (dat	  belangrijk	  is	  voor	  
stemmingen	  en	  emoties).	  

Immuunsysteem	   Versterking	  van	  het	  afweersysteem	  wat	  je	  beschermt	  tegen	  
ziektes.	  

Longen	   Verbeterde	  doorbloeding	  van	  longwanden	  waardoor	  zuurstof	  
beter	  en	  sneller	  getransporteerd	  kan	  worden.	  

Darmen	   Betere	  functie	  van	  de	  darmen.	  

	  
Tabel	  1.	  Invloed	  van	  trainen	  op	  systemen	  en	  organen	  
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3.	  Belasting	  en	  belastbaarheid	  

‘Het	  lichaam	  in	  balans	  houden	  door	  fysieke	  en	  mentale	  stress	  te	  controleren.’	  	  

Misschien	  herken	  je	  het	  wel:	  de	  vakantie	  is	  voorbij	  en	  het	  gewone	  leven	  begint	  
weer.	  Klachten	  die	  je	  had,	  leken	  in	  de	  vakantie	  verdwenen	  te	  zijn,	  maar	  komen	  
nu	  weer	  terug.	  Oorzaak	  hiervan	  kan	  zijn	  dat	  het	  lichaam	  tijdens	  de	  vakantie	  op	  
een	  andere	  manier	  wordt	  belast	  dan	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  

Dit	  kan	  komen	  doordat	  je	  niet	  hebt	  gesport,	  een	  wijntje	  meer	  hebt	  gedronken	  
dan	  anders,	  wat	  vaker	  hebt	  gebarbecued	  en	  later	  je	  bed	  in	  bent	  gegaan.	  Of	  juist	  
doordat	  je	  normaal	  gesproken	  te	  eenzijdig	  belast,	  bijvoorbeeld	  doordat	  je	  een	  
zittend	  beroep	  hebt	  en	  je	  in	  je	  vakantie	  juist	  veel	  gewandeld	  en	  gefietst	  hebt.	  
Ook	  als	  je	  niet	  gewend	  bent	  aan	  lichamelijk	  werk	  in	  en	  om	  het	  huis	  en	  je	  toch	  
ineens	  besluit	  het	  huis	  te	  schilderen	  of	  de	  tuin	  te	  doen	  of	  als	  je	  na	  een	  lange	  zomerstop	  ineens	  alles	  
uit	  de	  kast	  haalt	  tijdens	  de	  eerste	  voetbaltraining,	  kunnen	  klachten	  ontstaan.	  

Klachten	  die	  ontstaan	  hebben	  alles	  te	  maken	  met	  de	  belasting	  die	  je	  vraagt	  van	  je	  lichaam	  en	  de	  
belastbaarheid	  die	  je	  lichaam	  aan	  kan	  of	  gewend	  is.	  Met	  belasting	  worden	  de	  prikkels,	  dus	  
activiteiten	  die	  je	  je	  lichaam	  geeft,	  bedoeld.	  Belastbaarheid	  is	  de	  hoeveelheid	  belasting	  die	  je	  lichaam	  
aan	  kan	  zonder	  klachten	  te	  krijgen.	  	  

	  

3.1	  Fysieke	  stress	  

Wanneer	  belasting	  en	  belastbaarheid	  niet	  in	  balans	  zijn,	  bestaat	  er	  een	  kans	  dat	  je	  een	  blessure	  
oploopt	  en	  zo	  terecht	  komt	  bij	  de	  fysiotherapeut.	  De	  fysiotherapeut	  kan	  jou	  helpen	  deze	  klachten	  
weer	  op	  te	  lossen	  door	  de	  belastbaarheid	  te	  vergroten	  of	  de	  belasting	  te	  verlagen.	  Tijdens	  een	  
behandelperiode	  is	  het	  mogelijk	  dat	  je	  in	  de	  oefenzaal	  een	  aantal	  oefeningen	  gaat	  doen.	  De	  
fysiotherapeut	  houdt	  hierbij	  een	  aantal	  principes	  aan	  om	  zo	  effectief	  mogelijk	  je	  belastbaarheid	  te	  
trainen.	  Zo	  moet	  de	  oefening	  iets	  zwaarder	  zijn	  dan	  het	  lichaam	  gewend	  is.	  De	  trainingsprikkel	  die	  
wordt	  toegediend,	  zorgt	  ervoor	  dat	  cellen	  en	  weefsels	  zich	  aanpassen	  om	  de	  belastbaarheid	  van	  het	  
lichaam	  te	  vergroten.	  Na	  de	  training	  begint	  het	  herstel.	  Bij	  de	  juiste	  intensiteit	  van	  de	  trainingsprikkel	  
en	  voldoende	  hersteltijd	  wordt	  je	  belastbaarheid	  vergroot;	  dit	  wordt	  supercompensatie	  genoemd	  
(afbeelding	  2).	  

	  

Afbeelding	  2;	  belasting-‐herstel-‐supercompensatie	  
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Hoe	  groter	  je	  belastbaarheid	  is,	  des	  te	  groter	  moet	  de	  trainingsprikkel	  zijn	  om	  dit	  effect	  te	  krijgen.	  
Iedere	  keer	  dezelfde	  belasting	  geven,	  is	  minder	  effectief	  en	  betekent	  op	  de	  lange	  termijn	  
achteruitgang.	  Tijdens	  het	  trainen	  van	  je	  belastbaarheid	  moet	  de	  prikkel	  die	  je	  toedient	  specifiek	  
voor	  jouw	  klachten	  zijn.	  Daarom	  zal	  de	  fysiotherapeut	  de	  training	  afstemmen	  op	  jouw	  klachten	  en	  
doelen.	  Hierdoor	  heeft	  iedereen	  dus	  een	  ander	  trainingstraject.	  Wanneer	  je	  je	  belastbaarheid	  hebt	  
vergroot	  door	  het	  specifiek	  trainen,	  bedenk	  dan	  ook	  dat	  het	  bereikte	  effect	  van	  je	  training	  verdwijnt	  
door	  minder	  vaak	  te	  trainen,	  door	  het	  verwaarlozen	  van	  je	  oefeningen	  of	  door	  helemaal	  te	  stoppen.	  
Herken	  je	  dit	  en	  heb	  je	  klachten?	  Twijfel	  dan	  niet	  en	  neem	  contact	  op	  met	  een	  fysiotherapeut	  of	  
manueel	  therapeut	  in	  de	  buurt.	  Zij	  kunnen	  je	  helpen	  om	  de	  balans	  tussen	  belasting	  en	  
belastbaarheid	  van	  het	  lichaam	  weer	  in	  evenwicht	  te	  brengen.	  

Oorzaak	  van	  stijve	  spieren	  door	  eenzijdig	  werk	  en	  statische	  houdingen.	  
De	  maatschappij	  heeft	  een	  steeds	  grotere	  invloed	  op	  ons	  lichaam.	  Vroeger,	  toen	  de	  automatisering	  
nog	  niet	  was	  doorgedrongen	  in	  Nederland,	  was	  men	  veel	  meer	  in	  beweging	  en	  hadden	  we	  veel	  meer	  
afwisselend	  en	  dynamisch	  werk.	  Hierdoor	  gebruikten	  we	  onze	  gewrichten	  en	  spieren	  veel	  
effectiever,	  waardoor	  we	  ons	  lichaam	  beter	  in	  conditie	  hielden.	  Sinds	  de	  automatisering	  is	  
doorgedrongen,	  gaan	  we	  steeds	  meer	  achter	  de	  computer	  zitten,	  veel	  met	  onze	  iPhone	  spelen	  en	  
bestaat	  ons	  werk	  steeds	  meer	  uit	  herhaaldelijke	  bewegingen.	  We	  doen	  dus	  simpel	  gezegd	  steeds	  
meer	  statische	  en	  eenzijdige	  activiteiten;	  

1. We	  zitten	  steeds	  meer	  achter	  de	  computer	  (iPad,	  laptop,	  smartphone)	  
2. Werkzaamheden	  worden	  steeds	  specifieker	  waardoor	  het	  eenzijdig	  wordt.	  

Wat	  is	  het	  effect	  hiervan	  op	  onze	  spieren?	  
Wanneer	  we	  onze	  spieren	  te	  weinig	  dynamisch	  belasten	  en	  dus	  teveel	  
statisch	  belasten,	  ontstaat	  er	  een	  verminderde	  doorbloeding	  in	  onze	  
spieren.	  De	  aanvoer	  van	  bloed	  en	  de	  afvoer	  van	  afvalstoffen	  is	  dus	  
verstoord.	  Een	  spier	  heeft	  energie	  (ATP)	  nodig	  om	  goed	  te	  functioneren.	  
Wanneer	  een	  spier	  dus	  geen	  energie	  (bloed)	  krijgt,	  kan	  de	  spier	  
moeizamer	  aanspannen,	  maar	  ook	  moeizamer	  ontspannen.	  Uiteindelijk	  
resulteert	  dit	  in	  het	  verkrampen	  van	  een	  spier.	  Deze	  verkrampingen	  
noemt	  men	  ‘myofasciale	  triggerpoints’.	  	  

Zoals	  je	  hiernaast	  in	  de	  afbeelding	  ziet,	  ontwikkelen	  we	  dus	  kleine	  
‘knoopjes’	  in	  onze	  spieren	  die	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  bloedvaatjes	  binnen	  
de	  spieren	  worden	  dichtgedrukt,	  met	  als	  gevolg	  dat	  de	  spier	  (druk)pijnlijk,	  
stijf	  en	  verkort	  wordt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afbeelding	  3;	  triggerpoint	  

Bekijk	  de	  video	  over	  triggerpoints	  op	  de	  website.	  Klik	  hier….	  

	  

Hoe	  kunnen	  we	  deze	  triggerpoints	  voorkomen?	  
Na	  bovenstaand	  verhaal	  gelezen	  te	  hebben,	  kun	  je	  zelf	  waarschijnlijk	  wel	  invullen	  wat	  goed	  is	  voor	  je	  
spieren.	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  dat	  we	  de	  spieren	  meer	  dynamisch	  gaan	  bewegen.	  Dit	  kunnen	  we	  doen	  
door	  regelmatig	  te	  wisselen	  van	  houding,	  actieve	  oefeningen	  te	  doen	  of	  door	  je	  spieren	  meer	  te	  
belasten.	  Het	  regelmatig	  rekken	  van	  je	  spieren	  zorgt	  er	  ook	  voor	  dat	  triggerpoints	  voorkomen	  
worden.	  	  
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3.2	  Mentale/	  psychische	  stress	  

De	  Westerse	  maatschappij	  eist	  dat	  we	  ‘snel’	  leven.	  Er	  is	  een	  hoge	  werkdruk	  en	  alles	  moet	  sneller	  en	  
beter.	  Dit	  brengt	  een	  grote	  hoeveelheid	  geestelijke	  en/of	  emotionele	  spanning	  met	  zich	  mee.	  
Wanneer	  deze	  spanning	  zich	  opstapelt,	  kan	  dit	  ons	  dagelijks	  functioneren	  verstoren.	  Je	  kunt	  
bijvoorbeeld	  last	  krijgen	  van:	  een	  verstoord	  slaappatroon,	  lichamelijke	  klachten,	  depressie	  etc.	  	  

Bewustwording	  
De	  vraag	  is	  dan	  ook:	  ‘Kun	  jij	  deze	  hoeveelheid	  stress	  aan’?	  Hiervoor	  dien	  je	  eerst	  het	  probleem	  te	  
identificeren.	  Met	  welke	  stressfactoren	  heb	  je	  te	  maken?	  Heb	  je	  te	  veel	  deadlines	  op	  het	  werk,	  krijg	  
je	  te	  weinig	  waardering,	  heb	  je	  problemen	  in	  je	  relatie	  etc.	  Wanneer	  je	  weet	  wat	  de	  oorzaak	  is	  van	  de	  
opstapeling	  van	  stress	  en	  je	  je	  bewust	  bent	  van	  het	  negatieve	  effect	  op	  jouw	  dagelijks	  functioneren,	  
kun	  je	  het	  probleem	  pas	  aanpakken.	  

Coping	  
Veel	  mensen	  hebben	  last	  van	  stress	  en	  weten	  niet	  goed	  hoe	  ze	  hier	  mee	  om	  moeten	  gaan.	  Er	  zijn	  
verschillende	  methodes	  ontwikkeld	  om	  via	  het	  brein	  (gedachten	  en	  gevoelens),	  lichaam	  en	  geest	  te	  
ontspannen.	  Wij	  noemen	  dit	  ‘Relaxatie’	  technieken.	  Deze	  technieken	  proberen	  je	  in	  tijden	  van	  stress,	  
naar	  innerlijke	  rust	  en	  controle	  te	  brengen.	  De	  relaxatie	  is	  gebaseerd	  op	  het	  ‘bewust	  worden	  van	  het	  
verschil	  tussen	  spanning	  en	  ontspanning’.	  Sport	  of	  verschillende	  vormen	  van	  wellness	  kunnen	  hier	  
een	  grote	  rol	  in	  spelen.	  Zo	  kan	  een	  bezoek	  aan	  de	  sauna	  een	  erg	  ontspannende	  werking	  hebben	  op	  
lichaam	  en	  geest.	  Hierbij	  worden	  de	  vochtreserves	  ververst	  en	  bouwt	  men	  weerstand	  op.	  Ieder	  
persoon	  gaat	  anders	  om	  met	  stress.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  een	  techniek	  te	  vinden	  die	  bij	  jou	  
als	  persoon	  past.	  Stressmanagement	  is	  alles	  wat	  te	  maken	  heeft	  met	  het	  beheren	  van	  stress:	  
controle	  nemen	  over	  je	  gedachten,	  emoties,	  schema,	  omgeving	  en	  de	  manier	  hoe	  je	  met	  de	  
problemen	  omgaat.	  Dit	  alles	  met	  het	  uiteindelijke	  doel	  om	  meer	  balans	  te	  krijgen	  in	  je	  leven.	  

Slapen	  
“Slapen	  =	  herstellen”.	  Slaap	  is	  essentieel	  voor	  de	  mens.	  De	  spieren	  ontspannen	  en	  de	  ademhaling,	  
hartslag	  en	  hersenactiviteit	  vertragen	  tijdens	  het	  slapen.	  De	  hoeveelheid	  slaap	  die	  men	  nodig	  heeft,	  
verschilt	  van	  persoon	  tot	  persoon	  en	  wordt	  het	  best	  vastgesteld	  aan	  de	  hand	  van	  hoe	  je	  je	  overdag	  
voelt.	  Het	  is	  niet	  zozeer	  het	  aantal	  uren	  slaap	  dat	  van	  belang	  is,	  maar	  voornamelijk	  de	  kwaliteit	  en	  
regelmaat	  van	  de	  slaap.	  Dit	  slaapritme	  is	  erg	  belangrijk	  in	  het	  aanpakken	  en	  voorkomen	  van	  
slaapproblemen.	  Te	  weinig	  slapen	  heeft	  een	  negatief	  effect	  op	  het	  functioneren	  van	  onze	  hersenen.	  
Ons	  reactievermogen,	  concentratievermogen,	  besluitvaardigheid,	  planningsvermogen	  etc.	  wordt	  
aangetast.	  Dit	  heeft	  dus	  een	  grote	  invloed	  op	  zowel	  onze	  fysieke	  als	  emotionele	  gezondheid.	  Kortom,	  
te	  weinig	  slaap	  zorgt	  voor	  een	  verminderde	  belastbaarheid.	  Hierdoor	  kan	  men	  minder	  belasting	  in	  
het	  dagelijks	  leven	  verdragen	  en	  zal	  men	  sneller	  uit	  balans	  raken.	  
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CHECKLIST	  
	  

	   Geluk	  in	  7	  lijnen:	  doelen,	  relaties,	  positief	  denken,	  aandacht	  voor	  jezelf,	  leef	  in	  het	  hier	  
en	  nu,	  heb	  grip	  op	  je	  leven	  &	  beweging!	  

	   Fysieke	  stress?	  Probeer	  de	  belasting	  aan	  te	  passen	  en	  meer	  pauzes	  tijdens	  en	  tussen	  de	  
trainingen	  te	  nemen	  	  

	   Lichamelijke	  klachten?	  Trek	  op	  tijd	  aan	  de	  bel	  
	  

	  
	  

Verminderde	  belastbaarheid?	  Probeer	  deze	  op	  te	  bouwen	  middels	  sport,	  slaapritme	  en	  
voeding	  

	   Beweeg	  regelmatig;	  Zo	  verhoog	  je	  het	  uithoudingsvermogen,	  de	  hoeveelheid	  energie	  
en	  voorkom	  je	  triggerpoints	  
	  

	   Stretchen	  van	  de	  spieren	  voorkomt	  triggerpoints	  
	  

	  
	  

Een	  gestrest	  gevoel?	  Probeer	  regelmatig	  tijd	  voor	  jezelf	  vrij	  te	  maken	  

	   Mentale	  stress?	  Probeer	  beter	  te	  plannen	  en	  doe	  ontspanning/relaxatie	  oefeningen	  	  
	  

	   Word	  bewust	  van	  stress;	  Identificeer	  de	  stressfactoren	  en	  probeer	  deze	  aan	  te	  pakken	  
	  

	   Probeer	  regelmatig	  buiten	  te	  gaan	  zitten.	  Zonlicht	  bevat	  namelijk	  vitamine	  D	  
	  

	  
	  

Zorg	  regelmatig	  voor	  ontspanning;	  Kies	  voor	  sport	  of	  wellness	  

	   Toe	  aan	  iets	  nieuws?	  Weleens	  Yoga	  of	  Tai	  Chi	  geprobeerd?	  
	  

	  
	  

Slaap	  is	  essentieel.	  Zorg	  voor	  een	  regelmatig	  slaapritme	  

 

 

 

 
Tot	  slot! 

Wij	  willen	  je	  hartelijk	  danken	  voor	  het	  lezen	  van	  dit	  e-‐boek.	  Wij	  hopen	  dat	  je	  iets	  aan	  dit	  e-‐boek	  hebt	  
gehad.	  Je	  kunt	  ook	  anderen	  hiermee	  helpen.	  Wij	  zouden	  het	  erg	  waarderen	  als	  je	  dit	  e-‐boek	  met	  
anderen	  deelt	  via	  social	  media	  of	  je	  kunt	  het	  natuurlijk	  ook	  mailen.	  Bedankt	  en	  succes!	  

	  

	  

Vragen?	  Stel	  ze	  gerust	  aan:	  info@fysiotherapie4all.nl	  

Of	  ga	  naar:	  http://www.fysiotherapie4all.nl/contact	  

	  



	  

Tel:	  076-‐5657133	  

	  

	  

Heeft	  u	  fysiotherapie	  nodig?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fysiotherapie4all	  is	  gespecialiseerd	  in	  medische	  revalidatie	  en	  gewricht-‐	  en	  
spierproblematiek.	  Wanneer	  je	  je	  klachten	  niet	  kunt	  verhelpen	  met	  voeding,	  meer	  beweging,	  
aanpassing	  van	  belasting	  en	  belastbaarheid	  en	  als	  eventuele	  zelfmassage	  niet	  wil	  helpen,	  
kunnen	  de	  fysiotherapeuten	  van	  fysiotherapie4all	  jou	  misschien	  helpen.	  Wij	  raden	  je	  aan	  om	  
zelf	  eerst	  wat	  te	  verdiepen	  in	  specialisaties	  van	  fysiotherapie4all	  om	  te	  kijken	  of	  deze	  
behandelmethode	  bij	  je	  past.	  Klik	  op	  de	  gewenste	  link…	  

1.	  Triggerpointtherapie/dry	  needling	  therapie	  
2.	  Medische	  revalidatie	  
3.	  Manuele	  therapie	  
4.	  Sportfysiotherapie	   	   	   	  

5.	  Geriatrie	  (fysiotherapie	  voor	  ouderen)	   	   	   	   	  

	  


