
 
 

 
Lente 

 
“De bloemetjes zetten zichzelf weer buiten”   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

In verband met de feestdagen die in het tweede  
kwartaal van 2016 vallen is het Medisch Trainings- 

centrum gesloten op: 

 Woensdag 27 April :Koningsdag 
 Donderdag 5 Mei :Hemelvaartsdag 

 Maandag 16 Mei :Tweede Pinksterdag 
 

U kunt uw training inhalen door tijdig een afspraak te 
maken via uw fysiotherapeut, email of telefonisch.  

Vergeet tijdens de training uw bidon en handdoek niet! 
 

 
 

Het volgende bulletin wijden wij aan  
 

“De Nek” 
 

 

Maar nu eerst iets over een gezond lymfesysteem. 

 

 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 April 2016 2e kwartaal  

Wist u dat? 

 
Het infobulletin brengt u 

elk kwartaal op de  
hoogte van een  

onderwerp, nieuwe ont-
wikkelingen, aardige 
weetjes van de MTT en 

fysiotherapie. 

 
 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum

Move On

Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer: 
0174-630740 

(van 8.00 Tot 22.00 uur) 
 

en via de email: 
mtc@fysiomoveon.nl 



Even verbinden met het moment van uitkomen van het informatiebulletin in 

april en de werking van de lente op dat moment en ik kom al gauw op het  
onderwerp reinigen.  

 
Vele nieuwe plantjes staan op ontluiken, dit zijn vooral de vroege voorjaars-

plantjes en dus de plantjes die de mens en de natuur in het voorjaar kunnen 
helpen met reinigen. Planten vol met organische zuren, bitterstoffen, 

slijmstoffen, looistoffen, kiezelzuur en mineralen. Stoffen die in krui-

den nog rijkelijk aanwezig zijn en nog maar minimaal voorkomen in 
de gangbaar geteelde voedingsgewassen gezien verarming van de  

bodem en eenzijdige bemesting voor grootschalige oogsten.  
 

Één van de belangrijke systemen om reiniging van ons lijf te realise-
ren is het lymfatisch systeem.  

 
Het lymfatisch systeem heeft als één van de hoofdtaken om afvalstof-

fen af te voeren uit de tussencelvloeistof. In ons lymfesysteem circu-
leren vele cellen (o.a. lymfocyten) die alert moeten zijn op het detec-

teren van lichaamsvreemde stoffen (gifstoffen, bacteriën/virussen, 
onbruikbare stukjes eiwit, vetdeeltjes, kankercellen e.d.); maar even speciaal 

is de eigenschap om lichaamseigen stoffen met rust te laten, niet aan te vallen 
en af te breken.  

 

Om elke cel bevindt zich lymfevloeistof, wat op een moment op vele plaatsen 
in ons lijf overgaat in een fijn lymfevaatje en vervolgens gaat dit over in een 

groter lymfevat en passeert de lymfe vele tussenstations de lymfeklieren. 
 

Elk deel van het lichaam heeft een eigen groep lymfeklieren, de belangrijkste 
liggen in het bindweefsel van borst- en buikorganen, de oksels, de ellebogen, 

de knieholtes en liezen, langs de grote bloedvaten van de hals, borst en buik 
en langs de luchtpijp en bronchiën.  

 
Het bloed vervolgens, transporteert de afvalstoffen en afbraakstoffen naar de 

lever, nieren, huid en darmen om deze uit te scheiden.  
 

Het bloedvatenstelstel ervaren wij heel duidelijk, je kunt de vaten onder de 
huid zien liggen en wij nemen onze hartslag waar. Het bloed circuleert met 

hulp van het hart. Het lymfevatenstelsel is net zo uitgebreid als het bloedva-

tenstelsel, maar we kunnen het niet zien (behalve als een lymfeklier ontstoken 
raakt, deze is dan vergroot, voelbaar en zichtbaar).  

 
De lymfevloeistof circuleert als wij bewegen. Onze spiersamentrekkingen  

stimuleren de lymfe om te stromen.  
 

Hier stuiten we op het eerste element van het onderwerp van mijn artikel.  
Onze lymfe beweegt niet vanzelf, wij dienen onze spieren te gebruiken  

alvorens deze vloeistofstroom in gang te brengen.  
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“Een gezond lymfesysteem, gaat dat vanzelf?” 



Pagina 3 

Ofwel bij weinig beweging circuleert de lymfe trager en bij minimale beweging 

kan waargenomen worden dat er sprake is van stagnatie met alle gevolgen van 
dien. In een extreem geval ontstaat oedeem, een vochtophoping.  

 
Bij stagnatie van de lymfestroom kunnen ontstekingen makkelijker ontstaan; 

een ontsteking is namelijk een reactie van het lichaam om zichzelf van afvalstof-
fen te ontdoen.  

 
Een ontsteking nemen wij wel waar, maar het voorstadium ervan kan vage 

klachten geven als moeheid, somberte, slaperigheid, niet actief kunnen zijn.  
Vervolgens als het lichaam zich nog niet van de afvalstoffen kan ontdoen worden 

deze opgeslagen in verschillende ‘hoekjes’ van ons lijf, denk aan gewrichten en 
de aanleg van vetcellen om de afvalstoffen in op te slaan (een type overgewicht 

ontstaat wat niet makkelijk te verklaren is naar de hoeveelheid eten, maar  
ontstaat door vervuiling).  

 

Hieronder het praktische gedeelte van mijn verhaal, tips om gezond(er) 
te worden of te blijven.  

 
1. Pak elke kans om je lijf te bewegen, een half uur per dag is echt heel  

minimaal. Even opspringen om wat te drinken te pakken, vervolgens door veel 
drinken vaak naar het toilet moeten lopen is heilzaam voor de lymfestroom… 

 
Een pleidooi voor bewegen hoef ik verder niet te geven, is bij iedereen wel be-

kend; maar denk eens wat vaker aan de lymfe als je wat uurtjes hebt gezeten – 
het moet in stroming blijven! Hoe anders is het om de armen te laten zwieren bij 

het lopen, wat beweegt er veel mee in vergelijking met een trage tred met de 
handen in de zakken. De draaibeweging door het zwieren van de armen zet het 

hele middenrif met omringende organen (lever, nieren, darmen) in beweging, 
verdiept de ademhaling waardoor het long-lymfe contact vergroot enzovoort. 

Een goede ademhaling is in onderstaande reeks tips de 1e kans om te  

reinigen, namelijk uitademen van koolzuur.  
 

2. Bovenaan de lijst van adviezen rondom een schoon lymfesysteem: voldoende 
vocht nuttigen. Beter een lijf met schone vloeistoffen dan een 

lijf wat zich moet zien te redden met te weinig vocht of vervuild 
vocht. Het voordeel van kruidenthee boven water is dat er vele 

beschermende stoffen, zuiverende stoffen en lichaamsverrijken-
de stoffen in kruiden aanwezig zijn. Sterk reinigend werkt: berk, 

braam, brandnetel, goudsbloem, guldenroede, madeliefje, drie-
kleurig viooltje, rozemarijn om er maar een paar te noemen. 

Lichte reinigers zijn bijvoorbeeld:  
lindebloesem, vlierbloesem, duizendblad, peterselie.  

Een plant die specifiek de lymfe helpt reinigen is de berk. Heel praktisch in het 
gebruik is de berkenelixer van Weleda. Minder bekend is het blad van de  

kastanje (juglans), welke ook specifiek via de lymfe het lichaam reinigt.  
Sommige genoemde kruiden zijn niet zo gangbaar, firma Het Blauwe Huis  

verkoopt de meeste wel (verkrijgbaar in de meeste natuurvoedingswinkels). 
 

 
 

 



3. Ons lijf is ook gebaat bij beperkt gebruik van voeding die vervuilend werkt en 

voeding die erg geraffineerd is en hierdoor geen nuttige nutriënten meer bevat. Ver-
vuilend werkt met name veel vlees van de reguliere vleesindustrie, kunstmatige toe-

voegingen en zoetstoffen, voedingsmiddelen waar iemand intolerant voor is (ofwel 
voedingsmiddelen die niet volledig in de spijsvertering worden afgebroken en vervol-

gens wel opgenomen worden en verstorend werken). Simpelweg te veel eten is ook 
vervuilend voor ons lijf. Van de vetten zijn het de bewerkte vetten die het lichaam 

opzadelen met iets onnatuurlijks (van een mooie olie vet maken zoals in de margari-
ne-industrie, wat vervolgens in vele snacks en koek terug te vinden is). 

 
4.Voldoende van het goede nuttigen is natuurlijk heilzaam: groenten (liefst van het 

seizoen en biologisch of beter nog biologisch-dynamisch), zaden en noten, fruit van 
het seizoen en denk vooral ook aan de rijkdom van de 

‘noordvruchten’, dit zijn de bessen en vruchten van 
het Noorden als vlierbes (medicinaal als sambuccus 

bekend), cran-        berry’s, duindoorn als elixer van Wel-

eda, bosvruchten - deze zijn makkelijk te nuttigen als 
fruitbeleg. Liever zure zuivelprodukten van natuurlijke 

oorsprong dan melk; kaas met mate. Hier kan ook 
genoemd worden: volkoren graan, peulvruchten, haring-

sardines-makreel, af en toe goede leverprodukten, melk-
zure groente als zuurkool en nogmaals de kruiden. Gebruik veel kruiden bij het ko-

ken! 
 

5. ‘Zintuig-vasten’ is ook zo’n term die ik graag gebruik in het kader van reinigen. 
Als wij continu onze zintuigen overladen met prikkels raakt het lichaam overvol met 

het verwerken van die prikkels, ten nadele van o.a. het reinigen van het lijf. Doe 
overdag ook eens je ogen dicht al is het maar een minuut (hoe voelt het van binnen, 

kunnen er nog spiertjes even losgelaten worden, de adem wat vrijer gemaakt…). Sla 
het nieuws eens over (of kijk eens hoe het voelt een periode geen nieuws tot je te 

nemen…). Kan dat wat de oren binnenkomt gedoseerd worden? Als ik dat wat ik eet 

met smaak eet, kan ik dan met minder toe? 
 

6. Ik merk dat ik nog vele, vele tips zou kunnen geven met uitleg en ik realiseer mij 
dat het goed is dat niet te doen in 1 artikel; dan nog maar snel in één adem wat op-

sommen: zure en bittere smaken werken reinigend, gebroken lijnzaad kan de darm-
reiniging stimuleren waarmee minder toxinen opnieuw in het lichaam worden opge-

nomen, knoflook + ui, artisjokken, gekiemde groenten en zaden, groene thee,  
enkele dagen alleen groenten, fruit en kruiden nuttigen. 

 
Hopelijk zijn wat mensen geïnspireerd om de lymfe eens wat aandacht te geven.  

 
De Oedeemfysiotherapeut geeft de lymfe ook aandacht.  

Oedeemtherapie is een zachte massagevorm, die het lymfestelsel stimuleert. Het 
heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te  

heffen, weerstand te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te  

optimaliseren. 
Oedeemtherapie is nodig om teveel aan vocht beter c.q. sneller via het lymfestelsel 

af te voeren. Verder is de therapie niet alleen gericht op de drainerende werking van 
het lymfestelsel, maar ook op de voedende en zuiverende werking van al het  

lichaamsvocht. 
 

Binnen Fysiotherapie Move On is Astrid Barendse onze oedeemfysiotherapeut en 
werkt volgens de methode Vodder (MLDV). Zij is lid van de vereniging Manuele 

Lymfdrainage ad modum Vodder en de Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie 
binnen de Lymfologie (NVFL). 

 
 

 
 

 

https://pixabay.com/nl/cranberry-herfst-veen-struiken-697037/


TOILETGEDRAG;  hoe heurt het eigenlijk? 
 

Wat is een gezond toiletgedrag ? Hoe vaak hoor je eigenlijk te plassen of te ontlasten? Hoe kun je 
het beste op de WC zitten? Geen alledaags onderwerp om over te praten, maar wel net zo be-

langrijk als bijvoorbeeld gezond eten, goed slapen en voldoende bewegen. 
 
Voldoende drinken: 

Voor een goede werking van onze urinewegen en darmen is het van belang dagelijks 2 liter te 
drinken: dat is inclusief water, koffie of thee en alle andere drankjes, maar ook soep, fruit en een 

toetje mag je meerekenen.  
Normale plassen hebben een grootte van ongeveer 300 tot 400 ml. Onze eerste ochtendplas kan 
groter zijn. Met andere woorden; als we voldoende drinken, zullen we 5 tot 7x in een etmaal  

plassen. ’s Nachts zou plassen in principe niet nodig moeten zijn, maar over 1x ’s nachts plassen 
hoef je je geen zorgen te maken. 

Een goede ontlasting komt regelmatig en soepel 1x per dag. Af en toe een dag over slaan of 2x 
per dag is ook geen probleem. 
Soms is het verstandig extra te drinken; bijvoorbeeld als het erg warm is, bij intensief sporten, of 

als je borstvoeding geeft. 
 

Een goede houding op het toilet: 
Waar kun je op letten bij het plassen: 
Ga altijd zittend plassen! Alleen zo kan je je bekkenbodem goed ontspannen.  

Om goed uit te plassen zit je rechtop, met een wat holle rug iets naar voren geleund.  
Je handen liggen ontspannen op je bovenbenen of knieën.  

Niet persen! 
Ontspan je bekkenbodem, adem rustig door en wacht tot de blaas zelf gaat plassen. 

Als er geen urine meer komt, kantel je rustig je bekken van voor naar achter  
(holle en bolle rug maken). Zo kunnen de laatste restjes urine naar de plasbuis stromen. 
Ga geen stippeltjes plassen! (dus niet de plasstraal onderbreken); Dit leidt juist tot  

slecht uitplassen en verhoogt de kans op urineweginfecties. 
Na afloop span je je bekkenbodemspieren aan, staat op en ontspan je weer. 

 

Waar kun je op letten bij het ontlasten: 
* Ga altijd naar het toilet bij aandrang voor ontlasting! 

* Ga rustig en ontspannen zitten met je voeten plat op de grond.  
* Ga rechtop zitten met je schouders boven je heupen en maak dan een bolle rug. 
* Met een bolle rug en achterover gekanteld bekken komt de ontlasting het mak-

kelijkst op gang. 
* Bij voorkeur niet persen! Adem rustig door. 

* Zonodig zachtjes meepersen terwijl je doorademt en de buik bol maakt.  
   Probeer je bekkenbodem en billen ontspannen te laten.  

 

Voor meer informatie:  
Cisca Arkesteijn-van Hijningen, geregistreerd bekkenfysiotherapeut  

www.pelvica.nl           06-54322679         pelvica.fysio@gmail.com 
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