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Een intensieve fasicale release-techniek met sterk
neurovegetatieve impact op psychè en soma

Atlasbehandeling

Bij een atlasbehandeling wordt de nek- en schouderspierloge met behulp van een vibreerstift zeer intensief los gemasseerd. Naast de mechanische ontspanning wordt tegelijk een
intensieve neurologische reactie op gang gebracht. In dit spiergebied is de concentratie
van sensoren, die samen het positiezintuig vormen, immers veertig keer hoger dan in ander
spierweefsel. Dat gegeven kunnen we gebruiken om heel onze posturale én psycho-emotionele basishouding te verbeteren.
De trilling en diepte waarmee gewerkt wordt, zal de zintuigbalans in het neurovegetatieve
zenuwstelsel triggeren, en door de simultaan ervaren mechanische ontspanning zal de
verworven ‘setting point’ van houdings- en spierspanningsregulatie zich resetten naar een
lagere setting point.
Wat volgt is een fors unwindingproces: het opruimen van oude spanningspatronen zodat
het lichaam geleidelijk kan evolueren naar een verbeterde posturale en psycho-emotionele
basishouding.
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ij een atlasbehandeling wordt
met behulp van een vibreerstift
voornamelijk de posterolaterale cervicale spierloge progressief diep
los getrild. Dit gebeurt met behulp van
een elektrisch aangedreven vibreerstift
(aangesloten op netstroom, motor van
15 V, transformator via gestabiliseerde

voeding vanwege van de sterk wisselende
belasting), waarvan de trillingsfrequentie instelbaar is tussen 10 en 23 Hz, en
waar er met oplopende drukkracht (tot
ruim 1,5 kg) gewerkt kan worden. Bij deze
frequenties wordt het tactiel gevoelscontact met de weefsels overgebracht
via de vibreerstift op de hand die het
bedient. Met andere woorden, het toestel
fungeert als een verlengde van de hand
en vingers, en laat toe om krachtiger,
dieper en meer gefocust (kleinere topjes)
te werken, waarbij het tactiel contact met
alle belangrijke informatie over lokale
spanningsvariaties en weefselreacties
van dien, behouden blijft.
Ik voer deze behandeling doorgaans uit
in drie behandelrondes van 5 tot 10 min
elk, telkens met een dunner kopje op de
vibreerstift waardoor er geleidelijk steeds
dieper in de weefsels gewerkt wordt. In
de eerste ronde werk ik voornamelijk ter
hoogte van C0 - C3, start op de m. splenius, en ga heel het posterolaterale gebied
van de schedelbasis af, evenals de randen
van de m. sternocleidomastoidei, en
volg ook de verticale spierbundels tot op
niveau van de cervicothoracale overgang.
Ook de paravertebrale spierketen in het
thoracale gebied en de mediale schouderbladranden worden vaker meegenomen
in de eerste ronde. In de volgende rondes
blijft de focus veel meer op het C0 - C3niveau gericht.

zo een deel van de aandacht gereserveerd
voor de gewaarwording van het eigen
lichaam, van waaruit de buitenwereld
wordt waargenomen. Het is immers
belangrijk voor een evenwichtig functioneren dat de gegevens uit de buitenwereld
niet met alle aandacht aan de haal gaan.
Het is net dit ankerpunt van het bewustzijn, veranderd in de eigen innerlijke
ruimte, in het hier en nu, dat ons in staat
stelt de gepaste tussendoelen te vinden,
de stap voor stap-uitvoering en continue bijsturing te doen om via de juiste
tussendoelen tot een hoger einddoel te
komen. Het spiercorset rondom de atlas is
zodoende erg bepalend in het sturen van
heel onze posturale én psycho-emotionele
houding.

Limbische imprint
Het is dan ook niet zo verwonderlijk
dat we bij uitstek in dit spiercorset de
spanningsweerslag vinden van onze
basispositionering in de wereld, van onze
verhouding tussen onze binnenwereld en
de buitenwereld. Dit basispatroon ontwikkelt zich in onze eerste levensjaren,
waarin we als een spons de aangereikte
patronen opnemen, en ons er vanuit
overlevingsreflexen aan aanpassen (ook
wel limbische imprint genoemd). De grotendeels onbewuste ‘compromishouding’

De gyroscoop van ons lichaam
In het spiergebied C0 - C3 is de concentratie van proprioreceptoren immers veertig
keer hoger dan in ander spierweefsel, ook
wel benoemd als het bewegingszintuig of
gyroscoop. Dit ‘zintuig’ verschaft ons informatie over de positie van ons lichaam
als één geheel in de ruimte én van zijn
onderdelen ten opzichte van elkaar. Het
speelt een belangrijke rol om de effecten
van stress op het lichaam te begrijpen. De
informatie van de niet-pijnlijke interne
prikkels van dit bewegingszintuig blijft
twintig seconden in de hersenen ‘hangen’, die van de vijf klassieke zintuigen
slechts twee. Daardoor kan de lichaamseigen informatie een coördinerende
functie uitoefenen bij de verwerking
van informatie vanuit de omgeving,
verkregen via de vijf naar buiten gerichte
zintuigen. Bij gezond functioneren blijft

die hierdoor ontstaat, blijft onze automatische piloot in het verdere leven. We
ervaren die als ons karakter, als aspecten
van ons zijn en handelen die sterker zijn
dan ons (bewuste) zelf.
Dit onbewuste compromis drukt zich
fysiek uit in onze basishouding en in de

Begrippenverklaring
›› C0 - C3: zone vanaf de schedelbasis (C0) tot en met de 3e halswervel (C3)
›› Cervicothoracaal: gelegen in het overgangsgebied van het onderste deel van de nek naar het bovenste deel van de borstwervelkolom
›› Craniosacraal werk (cranium: schedel, sacrum: heiligbeen): is vooral gericht op het concept van de
‘primaire ademhaling’ en het reguleren van de hersenvochtcirculatie. Concreet vinden er zachte
handgrepen plaats op schedel, gezicht, rug en bekken, met o.a. het manipuleren van de synarthrodiale gewrichten van de schedel. Craniosacrale therapie is ontwikkeld door John Upledger (DO) in
de jaren zeventig, deels afgeleid van de osteopathie in het craniale veld, die ontwikkeld werd in de
jaren dertig door William Garner Sutherland.
›› Fascia (ook fascie, mv. fasciae): het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. Ze speelt
een belangrijke rol in het lichamelijke en geestelijke functioneren, een rol die evenwaardig is aan
die van de andere grote systemen. Samen met het autonome zenuwstelsel en het hormonale stelsel beïnvloedt ze de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag.
›› Fasciatherapie: een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend
vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt.
›› KISS-syndroom: kopgewricht-geïnduceerde stoornissen in de symmetrie (Duits: Kopfgelenkinduzierte Symmetrie-Störung)
›› M. splenius: spalkspier
›› Manuele lymfedrainage, methode Vodder: manuele lymfedrainage is een massagevorm gericht op
het stimuleren van het lymfestelsel. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en
onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren. De methode dr. Vodder is
niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral op de voedende
en zuiverende werking van ál het lichaamsvocht. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door
de stimulatie van het lymfesysteem en indirect door het dempen van het verhoogde stressniveau
in het lichaam.
›› Musculus sternocleidomastoidei: (linker en rechter) borstbeen-sleutelbeen-tepelspieren
›› Paravertebraal: gelegen langsheen de ruggenwervels
›› Posterolateraal: achterwaarts en zijdelings gelegen
›› Proprioreceptoren: zintuigcellen in de spieromhulsels (fasciae) die instaan voor de positiegewaarwording (proprioceptie)

basisweefselspanning. De dynamiek van
de hele rechtopstaande houding wordt
daarbij sterk beïnvloed vanuit de dynamiek ter hoogte van C0 - C1, en voornamelijk de hele paravertebrale spierketting
en het schoudergebied gaan overdag, in
het naar buiten gericht zijn, de daaraan
verbonden spanning bufferen (cfr. het
‘zich schrap zetten’) om die idealiter bij
een goede nachtrust terug te kunnen
ontladen.

Herinstellen van setting-points
Deze basispositionering, die zich uit in
een gemiddelde setting-point van fasciale
spanning als resultante van de interactie met onze vroegkinderlijke context,
wordt natuurlijk ook verder in het leven
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continu door allerlei stressoren (fysieke én
psycho-emotionele) beïnvloed, met houdingsverstoring en verhoogde spierspanningen als mogelijke gevolgen. Deze zijn
op hun beurt dan weer een belangrijke
oorzakelijke factor in talrijke klachten en
degeneratieve processen.
Daarbij zal de hogere of lagere setting-point in de eerste levensjaren
ontwikkeld, sterk bepalend zijn voor de
veerkracht, de mate van verwerkingsvermogen op latere leeftijd. We herkennen
dit bv. in de sterke variatie in recuperatievermogen na whiplash, in de variërende
gevoeligheid voor pees- en slijmbeursontstekingen enzovoort.
Cruciale werkhypothese die we vanuit de
empirie steeds weer bevestigd krijgen,
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is dat bij deze behandelingsmethode de
onbewust ingestelde setting point, de
basisspanningspatronen in de balans
tussen naar buiten en naar binnen gericht zijn, deels losgelaten worden, en het
neurovegetatieve systeem op zoek gaat
naar wat nodig is om de nieuw ervaren
lagere basisspanning te kunnen behouden. Dit resulteert enerzijds in een intens
opruimproces, met op fysiek vlak intense
detoxificatie, en op psycho-emotioneel
vlak het meer loslaten van spanninggenererende en spanningonderhoudende
gedragspatronen. Vaak is het aangewezen om dit intensieve, simultaan fysieke
én psycho-emotionele ‘verbouwproces’ te
faciliteren met parasympathisch ondersteunende technieken zoals manuele
lymfedrainage Vodder. Ook dit gebeurt
vanuit een dubbel standpunt: enerzijds
als extra ondersteuning van de intense
opruimfase ter hoogte van alle posturaal relevante bindweefselstructuren,
anderzijds als ondersteuning in de balans
tussen het ortho- en parasympathische
systeem.
Het door de atlasbehandeling geïnduceerde veranderproces gaat immers gepaard
met een fors verhoogde orthosympathische activiteit. Gezien de vrij systematisch verhoogde orthosympathische
arousal van onze westerse leefstijl is een
extra ondersteuning van de parasympaticus tijdens dit proces meer dan welkom.
Daarvoor is manuele lymfedrainage
Vodder een mooie, laagdrempelige
ingang. Daarbij wordt best heel de
basisbehandeling, dus ook de abdominale
handgrepen, toegepast. De darmmusculatuur is immers ook een belangrijk
reservoir van chronische-stresspatronen.
De release trigger van de atlasbehandeling
werkt ook sterk door op heel het vagaal
geïnnerveerde gebied, namelijk via de
nauwe verwevenheid van de nervus vagus
met heel de posturale regulatie.
Craniosacraal werk, fasciatherapie, acupunctuur, bloesemtherapieën, homeopathie, shiatsu, en allerhande ontgiftende
interventies kunnen hierbij ook een
meerwaarde hebben.
Samenvattend kan de op gang gebrachte
neurovegetatieve dynamiek als volgt
omschreven worden:
›› Een verschuiving van de onbewuste,
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vroegkinderlijk verworven balans tussen
het naar buiten en naar binnen gericht
zijn, met andere woorden, een verbetering van het compromis tussen je aanpassen en jezelf zijn. Het opladen van
deze onbewuste automatische balans in
de eerste levensjaren is sterk afhankelijk
van de opvoeding en sociale omgeving.
Dat kan nu, door even dit compromis te
doorbreken, geoptimaliseerd worden
conform de huidige graad van toegenomen autonomie.
›› Een unwinding, een extra verwerken in
omgekeerde chronologie van alle onvoldoende verwerkte spanningsthema’s
(fysiek en psycho-emotioneel), om dat
geoptimaliseerd compromis, dat zich uit
in een meer ontspannen basishouding,
te kunnen behouden.

En wat te verwachten na zo’n
behandeling?
Doorgaans ervaren patiënten wat betreft
hun (meestal overwegend fysieke) ingangsklachten een duidelijk waarneembare verbetering, die dagen tot weken,
zelfs maanden kan aanhouden. Meestal
vermindert dit effect dan terug geleidelijk, zonder echter volledig terug in de
uitgangspositie terug te keren. Tegelijk
zijn er vaak ook psycho-emotionele effecten waarneembaar (intenser dromen over
oude zaken, tijdelijk veel prikkelbaarder,
emotioneler, of net rustiger zijn, juistere
daadkracht ervaren, gezond assertiever
zijn …). Ook deze effecten verzwakken
terug na gemiddeld enkele weken tot
maanden.
Deze dynamiek kan begrepen worden
vanuit het gegeven dat innerlijke verandering (naar een nieuwe setting-point)
in de eigen beleving snel verandering
kan brengen, doch tegelijk een spanningsveld creëert met de sociale (naar
buiten gerichte) aspecten van onze
identiteit. Deze aspecten hebben meer
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aanpassingstijd nodig om in dit leer- en
veranderproces van identiteitsaanpassing
mee te evolueren. Hoe veel of hoe weinig
behandelingen nodig zijn, en met welke
frequentie, hangt sterk af van het bewuste en onbewuste leervermogen, van het
zich kunnen en durven laten leiden door
het nieuwe onbewuste compromis in je
basishouding tussen naar buiten en naar
binnen gericht zijn. Denk aan het grote
verschil tussen mensen die openstaan
voor hun onbewuste intelligentie en mensen die nog erg op controle gericht zijn.

Voor wie is de behandeling geschikt?
De meeste klachten bij aanmelding zijn
fysiek van aard, waarvoor de meer gangbare medische en fysiotherapeutische
interventies geen of onvoldoende soelaas
bieden:
›› ernstige, frequente migraine,
›› allerlei nek-, schouder en rugklachten,
›› whiplash- of andere nek/schoudertrauma,
›› …
Daarnaast is er een beperkt publiek dat
‘optimalisering’ zoekt, bv. sportlui (optimalisering van de fysicomechanische balans, soepeler en dus rendabeler bewegen,
zeker ook in ruitersport, wielrennen, …).
Ook kinderen met voorgeschiedenis
van ernstige postnatale reflux, KISSsyndroom, of met kenmerken van fors
belaste psycho-emotionele ontwikkelingscontext, hoog-sensitiviteit … hebben
duidelijk baat bij deze benadering.
Naast specifieke traumaverwerking op
zich werkt de behandeling rond patronen
die zowel privé, relationeel als professioneel onze wezenlijke eigenheid kleur
geven. De benadering is daarbij niet
zozeer rationeel-instrumenteel (controle-)
gericht. Ze maakt vooral gebruik van het
optimaliseren van de eigen neurovegetatieve regelmechanismen en daarbij
is de bereidheid om zichzelf grondig te
observeren, de dingen van binnenuit
beter te leren aanvoelen en de eigen
vanzelfsprekendheden in eerste instantie
impliciet in vraag te stellen, een helpende
attitude. �
m e e r info
www.atlasbehandeling.be

