
‘Het intrekken van 
je navel of 

aanspannen van je 
buikspieren’

Hoe een ‘onschuldige’ aanpassing een serie 
aan reacties kan triggeren waar je klant zelf 

niet meer aan kan ontsnappen.

DARMKLACHTEN, SLAAPPROBLEMEN, OVERETEN, 
PIJNKLACHTEN EN NOG VEEL MEER!

WHITEPAPER



•  Esthetisch: zodat hun buikje minder  
 zichtbaar is en ze beter voor de dag  
 komen
• Gecoacht: een behandelaar of trainer  
 heeft ze verteld dit te doen vanwege  
 klachten/core stability.
• Zwangerschap: het diafragma blijft  
 meestal richting expiratie stand staan  
 (functioneel). Als een vrouw zich na  
 de zwangerschap niet bewust is van  
 haar ademhaling, kan dit zo blijven.

In de praktijk triggert het aanspannen van 
de buikspieren vaak een serie patronen die 
de 6 domein negatief kunnen beïnvloeden. 
Hoe kan het inhouden van je buik bijvoor-
beeld leiden tot slaapproblemen? Waarom 
kan dit slaapprobleem vervolgens leiden 
tot gewichtstoename? En waarom is deze 
informatie zeer belangrijk voor klanten met 
bekkenbodem-problemen?

Ben jij als behandelaar of trainer in staat om 
deze patronen te herkennen en op te lossen, 
dan is één ding zeker: Je gaat nog veel meer 
impact maken op de vitaliteit van je klanten!

V eel van jouw klanten houden overdag 
hun buik in om een van de volgende 
drie redenen: 

WAT ER GEBEURT WANNEER MENSEN HUN 
BUIK INHOUDEN?

Het is als behandelaar of trainer heel belan-
grijk om te weten wat er gebeurt als klanten 
hun navel inhouden of buikspieren aanspan-
nen. Of de reden nu is omdat ze beter voor 
de dag willen komen, of dat ze het geleerd 
hebben gekregen van een eerdere behan-
delaar of trainer. Als je kennis hebt over de 
patronen die er ontstaan, kun je jouw klant-
en nog veel beter helpen om hun doelen te 
behalen. Ook kun je ze inzicht geven over 
hun ‘foutieve’ gedrag en ze dichter bij hun 
‘physis’ brengen (het vermogen van het li-
chaam om zichzelf te herstellen). 

Observeer je eigen ademhaling op het mo-
ment dat je je eigen buik inhoudt, wat ge-
beurt er? Blijft je ademhaling hetzelfde? 
Verandert er iets? 9 van de 10 keer ga je 
dominanter door je borst ademhalen, en dat 
is exact waar het patroon begint. 

EEN BORST ADEMHALING IS GEKOPPELD 
AAN DE VOLGENDE PROCESSEN IN HET 
LICHAAM:

1. Een borstademhaling is gekoppeld aan je orthosympatische zenuwstelsel. Hierdoor ver- 
 keert het lichaam in een dominantere ‘fight or flight modus’. Niet alleen verhoogt dit   
 de bloeddruk en de spiertonus, ook leidt dit tot onnodig verhoogde gehaltes van   
 ontstekingsmediatoren als IL-1, IL-8 en MCP na het sporten (1). Daarnaast zie je in   
 de praktijk dat door deze verhoogde fight or flight respons, mensen zich meer gehaast  
 voelen. Vraag hier eens naar in de praktijk, je slaat stijl achterover van hoeveel dit   
 voorkomt!
2. Je diafragma en je bekkenbodem delen samen een belangrijke functie. Je kunt dit zien  
 als een synergetische werking. Als het diafragma niet optimaal functioneert, kan de   
 bekkenbodem dit ook niet. Met regelmaat komen mannen en vrouwen al snel van hun  
 bekkenbodem problematiek af, door het herstellen van hun diafragmale ademhaling.  
 Hierin zit een grote tegenstrijdigheid. Vaak ontstaan de bekkenbodem klachten namelijk  
 op basis van een goed bedoeld advies door behandelaar of trainer die juist heeft   
 aangeraden om de buik in te houden. (!)
3. Door een borst ademhaling stijgt de tonus van je nek en pectorale musculatuur. Vooral  
 de hulp-ademhalingsspieren als de sternocleido, pectoralis minor, serratus anterior,   
 scalenii etc. Een borst-ademhaling-patroon leidt zo gigantisch vaak tot hoofdpijn en  
 nekpijn dat ik in mijn laatste jaren als fysiotherapeut nek en hoofdpijn alleen nog   
 maar vanuit een foutief adempatroon behandeld heb, met grote successen! 



HET ONTSTAAN VAN EEN SLAAPPROBLEEM 
& HET PATROON NAAR VERANDERD 
EETGEDRAG

Een veel voorkomend patroon die we tij-
dens de 6 domeinen cursus aanleren is: “De 
invloed van ademhaling op de kwaliteit van 
slaap”. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen 
verhoogt een borst-ademhaling de ortho-
sympatische activiteit. De meeste mensen 
behouden dit patroon ook in de avond. Waar 
je biologische klok & slaapdruk aangeven dat 
het tijd is om te slapen, zegt je fi ght or fl ight 
modus iets anders. Met een fi ght or fl ight 
modus kun je nooit diep in slaap vallen, en 
de borst ademhaling is praktisch altijd de 
hoofdoorzaak van dit probleem!

Deze mensen worden tijdens de nacht meer-
dere keren wakker en hebben steeds meer 
moeite om uitgerust wakker te worden. 

Slaap heeft enorm veel invloed op de 
‘physis’ van het menselijk lichaam. Het do-
mein voeding staat hier direct mee in relatie. 

Mensen die kwalitatief slechter slapen heb-
ben hogere waardes van het hormoon 
Ghreline en lagere waardes van het hormoon 
Leptine in hun lichaam.
• Ghreline geeft het ‘honger’ signaal in  
 het lichaam
• Leptine geeft juist het signaal voor  
 verzadiging

Een verminderde slaapkwaliteit zorgt er dus 
voor dat mensen overdag vaker en meer 
honger hebben en elke maaltijd meer eten. 
Tot wel 200-300 calorieën meer dan 
normaal!

TIP 
Vraag al je klanten eens naar hun kwaliteit 
van slaap (gebruik hier de gratis Physis 
Vragenlijst voor om de juiste vragen te 
stellen). Vraag ze vervolgens eens of ze met 
regelmaat een honger gevoel hebben en/
of niet snel verzadigd zijn van een maaltijd. 
Je gaat zien dat ook dit een zeer dominant 
patroon is in de praktijk!

Vanuit dit veranderde eetgedrag (een hogere 
maaltijd frequentie en het nuttigen van meer 
calorieën) laten we nóg een stap in het 
patroon zien, die je veel tegenkomt in de 
praktijk: Het ontstaan van darmklachten.

“ONDERSCHAT NOOIT DE ROL 
VAN HET INHOUDEN VAN DE 
BUIK/INTREKKEN VAN DE 
NAVEL OP SLAAPPROBLEMEN, 
DIT PATROON IS ZEER 
DOMINANT AANWEZIG IN DE 
PRAKTIJK!”

DOWNLOAD DE 
PHYSIS VRAGENLIJST 

VIA ONDERSTAANDE LINK

https://physis.academy/gratis_physis_vragenlijst/



DARMKLACHTEN, MAALTIJD FREQUENTIE 
EN DE PERISTALTIEK

Binnen het 6 domeinen model vind je veel 
relaties naar darmklachten. Binnen het the-
ma van dit whitepaper omschrijven we de 
volgende relaties:
• Je PPIR
• Ademhaling en de invloed op 
 peristaltiek 

JE PPIR

PPIR staat voor ‘Post Prandial Infl ammatory 
Response’. In het Nederlands: de ontste-
king reactie die opkomt na het eten. Na elke 
maaltijd heb je een PPIR. Dit is het bewijs dat 
het immuunsysteem bij elke maaltijd actief 
wordt. Een PPIR duurt gemiddeld 16 uren. 
Mensen met darmklachten die zeker 3 keer 
per week langer dan 16 uren nuchter zijn, 
laten fl inke verbetering zien in hun klach-
ten (mits andere domeinen geen dominante 
problemen vertonen)

Zoals je eerder hebt kunnen lezen, gaan 
mensen met een slechtere slaapkwaliteit 
overeten. Als mensen om deze reden ook 
meer tussendoortjes nemen en hierdoor de 
maaltijd frequentie stijgt, zal dit altijd nega-
tieve invloed hebben op de mate van darm-
klachten.

ADEMHALING EN DE INVLOED OP JE 
PERISTALTIEK

In dit whitepaper heb je al kunnen lezen dat 
een hoge ademhaling een dominantere fi ght 
or fl ight modus initieert. Kortom een hogere 
Ortho-sympatische activiteiten van het cen-
traal zenuwstelsel. Onze darmen reageren 
op deze activiteit met een hogere peristaltiek. 
Ook verandert de doorlaatbaarheid van de 
darmwand tijdens een fi ght or fl ight modus. 
Zo kan ook het domein ademhaling bijdra-
gen aan darmklachten.

De daadwerkelijke expertise? Het oplossen van 
dit patroon!

De oplossing om af te vallen is nu NIET minder eten

De oplossing om slaap te optimaliseren start NIET met 
magnesium, of iets anders

De darmklachten los je hier NIET op met een probioticum

Maar wat dan wel??



DIT PROBLEEM BLIJVEND OPLOSSEN, 
VRAAGT DUS DE VOLGENDE KENNIS EN IS 
TEVENS EEN DUIDELIJKE SAMENVATTING 
VAN HET VOORGAANDE GEHEEL..

Als een klant om één van de drie redenen 
zijn of haar buik inhoudt, leidt dit tot een 
borst ademhaling. Deze borst ademhaling 
triggert direct een serie van reacties. 
• Een verhoogde ontstekingsgevoelig 
 heid en een predispositie naar een  
 gejaagd gevoel
• Een verminderde functie van de 
 bekkenbodem 
• Een verhoogde tonus in de nekmuscu 
 latuur, wat kan leiden tot nek- en  
 hoofdpijn.

Indirect draagt dit ademhalingspatroon bij 
aan slaapproblemen en darmklachten. Op 
lange termijn kan het lijken dat iemand 
darmklachten heeft ontwikkeld door een fou-
tief voedingspatroon., maar stel je tijdens de 
intake de juiste vragen om alle 6 de domei-
nen in kaart te brengen, dan zul je daar en 
tegen zien dat er een belangrijke stap vóór 
zit. 

“Education is not the learning of the fact but 
the training of the mind to think.” - Albert Einstein

“Je zult specifiek bij deze klant moeten 
beginnen met het ontspannen van de buik-
spieren en het aanleren van een goede 
diafragmale ademhaling.”

Zo zijn er nog veel meer patronen te herken-
nen en relaties te leggen tussen de 6 domei-
nen! 

Voor meer 6 domeinen relaties bekijk onze 
video’s!
https://physis.academy/video/

Of abonneer je op ons YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCAH-
0JCfPYQ4cmnog3lJ7SwQ

WIL JE MEER WETEN? KLIK OP DE LINK!

https://physis.academy/cursus-aanbod/
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