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ANATomIe eN YoGA

Het	‘openen	van	de	wervelkolom’	 

bij	de	Trikonasana

Danielle Bersma, fysiotherapeut, 

dierosteopaat, yogadocent en 

mede-directeur van Samsara Yoga 

docentenopleiding, schrijft over anatomie 

en yoga. In deze artikelen vertelt  zij vanuit 

haar anatomische kennis op een praktische 

wijze over klachten. Zij onderbouwt waarom 

bepaalde yoga-oefeningen wel of niet goed 

zijn.

www.daniellebersma.nl

Een cursist vroeg mij jaren geleden: 

„Danielle, ik vind de zijwaartse buigingen 

altijd zo vervelend, weet jij een manier om 

het anders te doen?”

Dit	was	voor	mij	de	aanleiding	om	buigingen	in	asana’s	

anders	aan	te	bieden	en	de	cursisten	‘ruimte’	te	laten	

ervaren	aan	de	zijde	die	‘geopend’	wordt	en	niet	meer	 

‘in	elkaar	te	buigen’.

De	opbouw	van	volgende	Trikonasa	bepaalt	of	het	een	

positief	of	negatief	effect	heeft.

De	opbouw	van	een	variant	op	de	Trikonasana

•	 Ga	rustig	staan.

•	 Voel	het	contact	van	de	voeten	met	de	grond.
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•	 Er	is	iets	meer	gewicht	op	de	buitenzijde	van	de	voet	

dan	aan	de	binnenzijde	van	de	voet.	Er	is	een	mooi	

holletje	onder	je	voetgewelf.

•	 Voel	de	ruimte	om	je	heen.

•	 Voel	dat	je	een	lichte	buikspierspanning	hebt.

•	 Je	buikspieren	zijn	een	soort	elastiek,	ze	veren	mee	op	

het	ritme	van	de	adem.	Dus	als	je	inademt,	voel	je	dat	

je	tegen	dat	elastiek	induwt	en	als	je	uitademt,	voel	je	

dat	je	buik	weer	terugveert.	Heel	rustig,	heel	langzaam.

•	 Breng	nu	een	been	zijwaarts	en	zet	je	tenen	van	dat	

been	op	de	grond.

•	 Breng	je	tegengestelde	arm	schuin	omhoog.	Je	maakt	

een	soort	diagonaal.

	 (Dus	linker	been	zijwaarts	met	rechterarm	omhoog	 

of	rechterbeen	zijwaarts	en	linkerarm	omhoog	zie	 

tekening	1)

•	 reik	nu	met	je	arm	schuin	over	je	hoofd	naar	het	

plafond.

•	 Je	voelt	aan	die	zijde	dat	je	de	ribben	uit	elkaar	trekt,	

terwijl	je	aan	de	andere	kant	niet	in	elkaar	deukt.

•	 Adem	royaal	naar	je	flank	toe,	voel	op	een	inademing	

dat		je	de	ribben	van	binnenuit	nog	verder	uit	elkaar	

kan	duwen.

•	 Na	een	halve	minuut	ga	je	weer	symmetrisch	op	beide	

benen	staan,	armen	langs	het	lichaam.

•	 Voel	hoe	het	lichaam	nu	voelt.

regelmatig	doe	ik	eerst	2x	dezelfde	zijde	met	goed	

voelen,	voordat	ik	de	andere	zijde	doe.	Om	de	effecten	

van	een	oefening	goed	te	voelen	is	het	belangrijk	eerst	

een	zijde	te	doen,	daarna	even	de	tijd	te	nemen	om	het	

verschil	te	laten	ervaren	voor	je	de	andere	zijde	aanbiedt.

Door	de	Trikonasana	op	deze	wijze	te	doen,	trek	je	aan	

één	zijde	de	wervels	van	elkaar,	zonder	ze	aan	de	andere	

kant	in	elkaar	te	duwen.	Je	maakt	ruimte	in	het	lichaam	

in	plaats	van	je	ribben	in	elkaar	te	drukken.	Het	zijn	de	in	

elkaar	geduwde	ribben,	die	de	Trikonasana	zo	vervelend	

maken.	Met	name	de	10	en	de	11e	rib	duwen	dan	in	het	

darmpakket	en	komen	vaak	tegen	de	bekkenrand	aan.	

Het	langer	maken	van	het	lichaam;	het	‘openen’	van	

de	wervelkolom	is	de	mooiste	manier	om	buigingen	te	

doen.	Dit	geldt	voor	alle	buigingen.	Dus	wanneer	je	‘een	

voorover-buiging’	aanbiedt,	kun	je	het	‘openen	van	de	

rug’,	benoemen	met	de	adembeweging	in	de	rug.	Je	

zegt	dus	niet	meer:	‘buig	voorover’.	Veel	yogadocenten	

adviseren	bij	een	voorover-buiging	heel	mooi	het	recht	

houden	van	de	rug	en	gebruiken	daarna	vaak	het	beeld	

van	‘over	een	grote	skippybal	buigen’.	Dit	is	een	goed	

bruikbaar	beeld	om	ruimte	te	creëren	in	de	wervelkolom.	

Voor	de	‘achterover-buiging’	kun	je	als	yogadocent	het	

accent	leggen	op	het	‘openen	van	de	voorzijde’	van	het	

lichaam.	Het	benoemen	van	de	richting	waarheen	je	wilt:	

‘Naar	voren	openen’,	geeft	ruimte.	Het	noemen	van	‘buig	

achterover’	geeft	een	in	elkaar	zakken	van	de	wervels.	

In	tekening	2	kun	je	zien	wat	het	verschil	is	in	de	wervel-

kolom.

en waarom is dat dan zo belangrijk?
Elke	wervel	heeft	twee	‘handjes’	naar	beneden	en	twee	

‘handjes’	naar	boven	toe.	

Tekening 1

Diagonaal	maken Met	arm	over	het	hoofd,	schuin	
omhoog,	naar	het	plafond	reiken Tekening 2: lendenwervels

Normale	stand In	elkaar uit	elkaar
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Met	de	handen	die	naar	boven	reiken,	pakken	ze	handen	

beet	van	de	wervel	boven	zich	en	met	de	handen	gericht	

naar	beneden	pakken	ze	de	handen	beet	van	de	wervel	

die	eronder	zit.	Elke	wervel	heeft	dus	vier	gewrichten	om	

te	kunnen	bewegen	tussen	de	bovenliggende	en	de	

onderliggende	wervel,	zie	tekening	3.

(De	tussenwervelschijf	is	een	kussen	tussen	de	wervel-

lichamen	en	staat	los	van	deze	vier	gewrichten,	in	de	

tekening	niet	weergegeven).	De	12	borstwervels	hebben	

nog	meer	gewrichten,	namelijk	ook	met	de	12	paar	

ribben.	Een	rib	maakt	contact	op	twee	plaatsen	van	de	

wervel;	op	het	wervellichaam	en	op	de	dwarsuitsteeksel	

van	de	wervel.	Voor	de	oplettende	kijker:	er	zijn	ook	ribben	

(rib	3-9)	die	zowel	contact	(een	gewricht)	maken	met	de	

boven	als	de	onderliggende	wervel.	Deze	borst	(thora-

cale)	wervels	hebben	12	gewrichtjes!

Door	het	wervelkanaal	loopt	het	ruggenmerg.	Het	ruggen-

merg	bestaat	uit	zenuwweefsel	wat	uit	de	hersenen	komt	

en	informatie	moet	doorgeven	van	de	hersenen	naar	de	

organen	en	ledematen	en	ook	de	informatie	van	de	lede-

maten	en	organen	terug	naar	de	hersenen.

Tussen	elke	twee	wervels	komen	links	en	rechts	zenuwen	

uit	dit	wervelkanaal	naar	buiten.	Deze	komen	door	kleine	

openingen	naar	buiten,	vlak	achter	de	gewrichten	die	de	

wervel	heeft	met	de	bovenliggende	en	onderliggende	

wervel	(zie	tekening	3)

Tussen	laag	in	de	nek,	de	zevende	cervicale	wervel	(C7),	

alle	twaalf	borst-	(thoracale)	wervels	(Th1-Th12)	tot	hoog	

in	de	taille	en	de	tweede	lumbale	wervel	(L2)	maken	deze	

zenuwen	contact	met	elkaar	en	vormen	zo	de	sympathi-

sche	grensstrengen	links	en	rechts	van	de	wervelkolom.		

Deze	grensstrengen	wordt	in	sommige	literatuur	wel	verge-

leken	met	de	Ida	en	de	Pingela	en	het	ruggenmerg	met	

de	Sushuma.	Een	vergelijking,	die	zeker	wel	kan	kloppen,	

maar	ook	wel	vragen	oproept.	Het	is	zo	dat	de	informatie	

in	de	grensstreng	zowel	links	als	rechts	omhoog	en	naar	

beneden	gaat.	

Omhoog	en	naar	beneden	hebben	elk	aan	beide	zijde	

van	de	wervelkolom	een	eigen	zenuwbaan;	het	is	altijd	

eenrichtingsverkeer	langs	elkaar.	Dit	lijkt	tegenstrijdig	met	

de	opvatting	dat	de	energie	van	de	Ida	links	omhoog	

gaat	en	via	de	Pingela	rechts	naar	beneden.

Tekening 3

Handje	naar	boven

Aanhechting	rib

Handje naar beneden

Opening	voor	 
uittredende	zenuw

Gewricht	(rechterzijde)	
tussen	9e	en	10e	wervel;	
de	handjes	houden	
elkaar	vast
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Ayuryoga    

olv Mariëlle Glorie 
Kashmiryoga  

olv Koos Zondervan  
Ruimer ademen  
olv Yvonne Esser  

Yoga en hardlopen  
olv Petra Janssen    

Yin Yoga en Aplomb  
Olv Maartje van Hooft  

en Marga Zoethout 
Bovenrug, nek en schouders  

olv Nicole Bannenberg  
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