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Lesblad Hara 
 
Thema 2: Embryologie 

Anatomie of filosofie? 
Om meer te weten over hoe we functioneren, ook op fysiologisch niveau, is 
het verhelderend een kijkje te nemen in de ontstaansgeschiedenis van 
onszelf, de fase waarin we ons ontwikkelen van bevruchte cel tot menselijke 
baby, en van daaruit tot volwassene. Fysieke en fysiologische processen laten 
een diepe werkelijkheid zien, en zijn daarmee veel meer dan ‘alleen maar’ 
anatomie. Als je filosofie ziet als een bevraging van wat de werkelijkheid is, of wat het ‘zijn’ is, of 
onze plaats in alles wat er is, dan is de beschouwing van de fysiologische wortels van ons bestaan 
misschien net zo filosofisch als een intellectuele beschouwing.  
Een wetenschapper die niet alleen veel weet over onze embryologische ontwikkeling, maar zich 
daarnaast ook steeds de vraag gesteld heeft over het ‘waarom’ van onze ontwikkeling is embryoloog 
Jaap van der Wal. In zijn publicaties neemt hij je vanuit zijn kennis stapje-voor-stapje mee in een 
wondere wereld, die de enorme complexiteit en diepe intrinsieke waarde van het leven laat zien. 
Ook het werk van de embryoloog Blechschmidt geeft een holistische visie op het organische geheel, 
de heelheid, die wij vanaf het prilste begin zijn. 
Onderstaande tekst vind je ook in hoofdstuk 2, Meridiaanyoga voor het leven, en Essentie lesblad 2. 
 
Waar het begint, de bevruchting 
De start van ons leven, onze persoonlijke ontwikkeling, begint bij de bevruchting. Ik beschrijf 
hieronder kort enkele in het oog springende fases en verschijnselen rond de bevruchting.  
Het meest in het oog springend in dit proces zijn de elkaar aanvullende polariteiten, die je kan 
benoemen als Yin en Yang. De bevruchte cel is de samensmelting van twee geslachtscellen, die 
beiden nog maar de helft van het gebruikelijke genetische materiaal hebben.  
 
De menselijke geslachtscellen - eicel en zaadcel - laten een duidelijke polariteit zien. De vrouwelijke 
eicel is heel groot, met veel cytoplasma (dit zou je het celvocht kunnen noemen). De cel is rond en 
beweegt niet. De cel is alleen, al-één, laat veel stofwisselingsactiviteit en uitwisseling met de 
omgeving zien, en is daardoor open en kwetsbaarder. De vrouwelijke cel heeft natuurlijk ook een 
celkern met genetisch materiaal, het DNA, maar heeft als karakteristiek vooral de enorme 
hoeveelheid cytoplasma, en de actieve uitwisseling en stofwisseling. De vrouwelijke cel laat heel 
sterk de cytoplasma-pool zien. 
De mannelijke zaadcel daarentegen is heel klein, heeft vrijwel geen cytoplasma en is rechtlijnig 
gevormd. De zaadcel bestaat eigenlijk uit vrijwel alleen het DNA. De zaadcel is beweeglijk. Zaadcellen 
worden in grote aantallen gevormd, en ze laten geen stofwisselingsactiviteit en geen uitwisseling met 
de omgeving zien. Zaadcellen kan je zien als de DNA-pool, omdat de zaadcel vrijwel volledig daar uit 
bestaat. 

 
De eicel is wat we Yin zouden noemen, meer voedend, 
meer materie en minder beweging. Maar in die uiterlijke 
rust heeft de eicel veel interne activiteit, dus op dat 
niveau zou je kunnen zeggen dat de eicel meer Yang is.  
De zaadcel is meer Yang, is beweeglijker. Maar in die 
beweeglijkheid is er intern meer rust.  
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Beide cellen zijn voortgekomen uit cellen met een volledige celkern, die een aantal delingen 
ondergaan hebben, waarbij onder andere het genetisch materiaal in de kern gehalveerd is. De 
geslachtscellen zijn naar een extreme polariteit ontwikkeld, en dat is een eindpunt: deze cellen 
kunnen in deze vorm niet lang in leven blijven. Polariteiten zijn in levende organismen altijd 
complementair, en niet van elkaar te scheiden. Leven is niet gericht op één van de polariteiten, maar 
is de steeds wisselende beweging tussen de polariteiten. Als er bijvoorbeeld alleen inadem is zonder 
uitadem, is er geen leven. 
 
De eicel heeft om zich een schil, de zona pellicuda, en 
een krans met voedstercellen, de corona radiata. De 
eicel wordt na rijping door vloeistofstroming in de 
eileider richting de baarmoeder getransporteerd. De 
bevruchting vindt plaats in de eileider. De zaadcellen 
hebben dan al een lange weg ‘zwemmend’ afgelegd, via 
de vagina, de baarmoederhals, de baarmoeder naar de 
eileider. Meer dan 90% van de zaadcellen is dan al 
achtergebleven of is niet meer functioneel. 
De eicel wordt door vloeistofstroming door de eileider 
getransporteerd richting baarmoeder. De zaadcellen 
‘zwemmen’ juist tegen de stroom in, maar gebruiken de 
vloeistofstroom wel als richtinggevend. Uiteindelijk 
bereiken tien- tot honderdtallen van zaadcellen de eicel. De zaadcellen die de eicel bereiken 
rangschikken zich rondom de eicel met hun koppen naar de eicel gericht. Dan vormt zich gedurende 
enkele uren het pré-conceptueel attractiecomplex (bekend uit InVitroFertilisatie, IVF).  
De eicel met de omringende zaadcellen gaat ronddraaien, en tegelijk zijn er uitwisselingen en 
chemische veranderingen waarbij zowel de zaadcel als de eicel elkaar beïnvloeden, waardoor 
versmelting mogelijk wordt. Het bestaan van het attractiecomplex is dus een noodzakelijke 
voorwaarde voor de eigenlijke conceptie. Als in een paringsdans worden over en weer chemische 
voorwaarden bedongen, die bepalen óf een zaadcel zal versmelten met de eicel, zo ja, waar, welke 
en wanneer. 
 
Kijk je naar het pré-conceptueel attractiecomplex, dan zie je een ordening die een volledige omkering 
laat zien van de normale ordening. In iedere ‘normale’ cel vind je het DNA in de kern van de cel, 
omgeven door cytoplasma. In het pré-conceptueel attractiecomplex zie je het cytoplasma (de eicel 
die de cytoplasma-pool vertegenwoordigt) in het midden met aan de buitenkant de zaadcellen die de 
DNA-pool ‘vertegenwoordigen’. Deze omkering brengt Jaap van der Wal ertoe om het pré-
conceptueel attractiecomplex te zien als een platform waar een nieuw leven zich mee kan verbinden 
en kan indalen. Alsof het bio-substraat zich openlegt en zo ruimte creëert waarmee vanuit een meer 
geestelijke dimensie een verbinding kan ontstaan.  
Wat mooi is in de beschrijvingen van Jaap van der Wal is dat hij op ieder moment bij de feiten blijft. 
De feiten bewijzen niet dat de menselijke geboorte ontstaat door een verbinding vanuit een 
geestelijke dimensie met het biologische platform van het pré-conceptueel attractiecomplex. Maar 
de feiten weerspreken deze visie ook niet! Kortom, het is een kwestie van smaak, en de hardcore 
materialisten hebben vanuit een feitelijke benadering niet meer gelijk dan de meer spiritueel 
ingestelden! 
 
Een dergelijke visie waar een meer geestelijke impuls richtinggevend en dragend is in de 
levensprocessen komt dichter bij een holistische of spirituele visie, dan een enkel materiele visie.  
In deze holistische visie is het de Spirit - het vermogen tot afstemming, en contact – die bepalend en 
richtinggevend is in alle levensprocessen. 



 3 

Verdere ontwikkeling 
De conceptie is de start van een nieuwe ontwikkeling. De beide ouders van dit zich ontwikkelende 
organisme hebben een platform geboden voor deze nieuwe ontwikkeling.  
Al vanaf de bevruchting is sprake van een organisme. Iedere levende cel is een heelheid, die 
aangepast en adequaat reageert in de eigen context. De bevruchte cel is dat ook. Het is een cel met 
een enorm ontwikkelingspotentieel, maar is tegelijk een geheel in zichzelf. En deze bevruchte cel is 
vanaf het eerste moment een menselijke bevruchte cel.  
 
In de embryologie is het door de theorie van Haeckel (1834-1919) gangbaar geworden om de 
embryologische ontwikkeling te zien als een versnelde miniatuur-uitgave van de evolutie. Een route 
waarin een bevruchte cel zich van eencellig organisme via de verschillende evolutionaire fasen 
ontwikkelt tot mens. Vaak worden daarbij woorden gebruikt die in onderzoek met dierlijke embryo’s 
de standaard zijn, maar die niet altijd adequaat de ontwikkelingsbeweging van een menselijk embryo 
beschrijven. 
De visie dat onze embryonale ontwikkeling een afspiegeling is van de evolutie is nooit werkelijk 
onderbouwd en is wetenschappelijk niet houdbaar gebleken. Iedere ontwikkelingsfase van een zich 
ontwikkelend mens is menselijk. Net zoals je jezelf als drie-jarige niet een onaf mens zou noemen, 
maar een zich steeds ontwikkelend jong mens, geldt dat ook voor de zich ontwikkelende foetus. Deze 
observatie is niet bedoeld als een morele waardebepaling over leven voor de geboorte, hoewel dit 
natuurlijk een diep ethisch vraagstuk is. Het benadrukken van de continuïteit is van belang om te zien 
dat de interne interactie en de ontwikkelingsbeweging die te zien is vóór de geboorte niet op zichzelf 
staat. Het is niet een voorbijgaande fase die losstaat van wie we nu zijn, op dit latere punt in onze 
ontwikkeling. Het is een continuüm, en ons functioneren hier en nu wordt gedragen door een interne 
dynamiek die gevormd is vanuit onze vroege ontwikkelingsdynamiek.   
 
De bevruchte cel wordt de eerste twee weken zygote genoemd, van 2 tot 8 weken een embryo, en 
daarna foetus. Na de bevruchting gaat de zygote zich delen - of beter gezegd, klieven – zonder dat 
het volume toeneemt. Zo deelt de bevruchte cel zich tot 16 tot 32 cellen. Dit stadium wordt de 
morula genoemd, als een moerbei. In deze fase is het organisme voortdurend een metabole eenheid.  
Als cellen zich delen gebeurt dat niet helemaal symmetrisch, waardoor de verschillende cellen niet 
dezelfde samenstelling hebben. Er zijn stofwisselingsgradiënten en stofwisselingsbewegingen, 
uitwisseling en doorstroming van voedingsstoffen, die de cellen ook bij elkaar houden. En bij iedere 
deling is er een deel van het vocht vanuit de delende cellen dat dan tussen de nieuwe cellen komt, 
als inter-cellulair vocht; vocht tussen de cellen. 
Dit vocht gaat zich dan verzamelen tot een vochtbel, en daarin ontstaat een polariteit: een deel van 
de cellen verliest vocht en gaan een dunnere omhulling van de vochtbel vormen, een ander deel van 
de cellen neemt meer vocht en voedingsstoffen op. Dit stadium waarin de cellen een met vocht 
gevulde bol vormen heet blastula.  

De cellen die meer vocht en voedingsstoffen opnemen 
vormen de bodem van de blastula. De verdikte bodem van 
de blastula is de plek waar de blastula zich gaat aanhechten 
aan de baarmoeder-wand, en zich gaat nestelen ín de wand. 
De verdikte bodem van de blastula (de embryoblast) gaat 
verder uitgroeien en wordt uiteindelijk het zich 
ontwikkelende kind. 
Terzijde: Ook de vliezen en een deel van de placenta zijn 
gemaakt van kinderlijk materiaal. Het ontwikkelende kind 
groeit verder, in de omhulling van de vliezen en de placenta. 
Je zou kunnen zeggen dat bij de geboorte het kind zich 

ontvouwt uit de eigen omhulling. Als een slang die een huid aflegt om (opnieuw) geboren te worden,  
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en een nieuw ontwikkelingsstadium in te gaan. 
 
Kiemlagen 
In de verdere ontwikkeling ontstaan verschillende weefsels en functies. De cellen die in aanleg 
allemaal hetzelfde zijn, met hetzelfde genetische materiaal in de celkern, gaan zich differentiëren. 
Vaak wordt daarbij het beeld geschetst alsof ons erfelijk materiaal in de celkern - het DNA - een soort 
blauwdruk of bouwplan levert van wat er moet gaan gebeuren. Maar het zijn juist factoren in de 
omgeving van de cel - aanwezige voedingsstoffen, stofwisselingsbehoeften, groeiweerstand 
(bijvoorbeeld rond de navelstreng) - die bepalen in welke richting de groei plaatsvindt, en welke 
plaats en daarmee welke functie verschillende cellen en cellagen daardoor krijgen.  
 
Na de bevruchting is er eerst een differentiatie in omhullende cellen enerzijds en cellen die het 
embryo gaan vormen anderzijds. Deze differentiatie is hierboven beschreven, en zie je terug in de 
illustraties van het morula- en blastula-stadium. De cel-ophoping in de bodem van de blastula groeit 
uit tot een kiemschijf. De kiemschijf wordt ook endocyst genoemd. Dit is de start van wat we het 
embryo gaan noemen.  

De blastula gaat zich verder ontwikkelen en differentiëren. Als 
de blastula ingenesteld is en de omhullende wand snel groeit, 
laat een cellaag van de omhullende wand los, en vormt een 
kleinere vochtblaas. De verdikte bodem van de blastula groeit 
ook, en door verschillende groeisnelheden in de cellagen 
ontstaat hier ook kleinere vochtblaas. Tussen deze twee 
vochtblazen vormt zich de kiemschijf, die uitgroeit tot het 
embryo.  
 
In de kiemschijf zie je de eerste basale differentiatie: beide 
zijden van de kiemschijf gaan een andere functie krijgen. Eén 
zijde van de schijf is het ectoderm, dat wordt de 

buitenbegrenzing; de andere zijde is het endoderm, dat wordt de binnenbegrenzing. 
Ectoderm en endoderm zijn de kiemlagen die als karakteristiek hebben dat ze een grensvlak vormen. 
De cellen zijn dan ook aansluitend, met nauwelijks tot geen ruimte tussen de cellen. 
 
In de verdere ontwikkeling zie je dat de verschillende cellagen door de meer of minder directe 
beschikbaarheid van voedingsstoffen en ook door mechanische trek (groeiweerstand) verschillende 
groeisnelheden hebben. Daardoor zal het ectoderm zich om het endoderm heen sluiten; als beeld 
kan je aan een pannenkoek denken, die naar binnen gekruld wordt. 
De buitenbegrenzing, het ectoderm, sluit zich om de binnenbegrenzing heen en vormt in de verdere 
ontwikkeling met name de huid en het zenuwstelsel. De binnenbegrenzing, het endoderm, zal het 
spijsverteringskanaal gaan vormen. Ook de longen, lever, alvleesklier en blaas worden gevormd uit 
het endoderm. 

 
Ontstaan van de meso-laag 
In de ontwikkeling van de kiemschijf is er snellere groei in het 
ectoderm, waardoor plooiing ontstaat waarbij ectoderm en 
endoderm wat van elkaar afbewegen, en cellen in de 
tussenliggende ruimte terechtkomen. In deze tussenliggende 
ruimte ontstaat een middenlaag, wat het mesoderm genoemd 
wordt.  
Nu zijn er drie kiemlagen: twee begrenzende lagen, en een 
tussenlaag. 
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De karakteristieken van deze lagen zijn:  
1) het ectoderm heeft als kenmerk het begrenzen in de ruimte. Het verzorgt communicatie en 
(zintuiglijke) waarneming.  
Het ectoderm vormt het zenuwweefsel en de huid met klieren, maar ook de ooglens en het 
hoornvlies van het oog. 
2) het endoderm heeft als kenmerk het ‘grenzen naar’, het is het grensvlak waar materiële 
uitwisseling plaatsvindt, in het spijsverteringskanaal. Dit is het grensvlak waar je de wereld materieel 
in je opneemt.  
Het endoderm vormt het spijsverteringskanaal: slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, alvleesklier. 
Maar ook de longen, blaas en plasbuis vormen zich uit het endoderm. 
3) het mesoderm is eigenlijk geen ‘derm’, geen grensvlak. Het is een ruimtelijke, vullende laag. Je zou 
het de meso-kwaliteit kunnen noemen: het echte ‘binnen’, de laag tussen de begrenzende lagen. Het 
kenmerk van deze laag is juist de ruimte tussen de cellen, die gevuld wordt met celtussenstof. De 
meso-laag heeft als kenmerk ruimtelijkheid en verbinding.  
Onze botten, spieren, bindweefsel en bloed vormen zich uit de meso-laag, en met name het 
bindweefsel en het bloed vertegenwoordigen de meso-kwaliteit. Ook organen als het hart 
(spierweefsel), de nieren en urinewegen, het voortplantingsstelsel en de milt vormen zich uit de 
meso-laag. 
 
Weefsels ontwikkelen zich in een context 
Hoe interessant embryologie ook is (mijn interesse heeft het in ieder geval!) de meeste informatie 
die je erover kan vinden, is vrijwel onleesbaar. De teksten zijn vaak technisch, met veel chemische 
details. De embryoloog Blechschmidt weet een stapje terug te doen, uit het detail, om zo de grotere 
ontwikkelingsbeweging zichtbaar te maken. Hij schetst daarin de logica van een ontwikkeling en 
interne communicatie die steeds de heelheid dient. In ieder organisme zie je op ieder moment een 
interne ordening die het leven en de integriteit van het leven dient. Blechschmidt laat een 
ontwikkelingsdynamiek zien die voortkomt uit een dergelijke ordening. De ontwikkelingsbeweging 
die hij zichtbaar maakt, helpt je in te voelen en af te stemmen, alsof je zelf ‘in je weefsels’ afdaalt. 
Jouw weefsels die met hun ‘levensintelligentie’ onderdeel zijn van jouw heelheid. 
 
Het belangrijkste kenmerk van onze vroege ontwikkeling is differentiatie. Het is niet zo dat we 
verschillende bouwstenen hebben, waarmee we een structuur met verschillende functies opbouwen, 
zoals je in een huis stenen, glas, hout gebruikt. Al onze cellen hebben een identieke celkern, met 
identiek genetisch materiaal. Maar deze identieke cellen, deze identieke bouwstenen, ontwikkelen 
zich tot sterk uiteenlopende weefsels, met verschillende functies.  
Deze differentiatie ontstaat niet vanuit de celkern, als een soort blauwdruk die vanuit het DNA 
uitgerold wordt. Het is bekend dat juist de omstandigheden rónd de cel bepalen hoe cellen zich 
differentiëren.  
Blechschmidt laat zien hoe stofwisselingsbehoeften een sturende invloed hebben op de 
differentiatie, net als bijvoorbeeld trek- of drukkrachten in weefsels. 
Hieronder twee voorbeelden daarvan: 
1) De meso-laag bestaat uit cellen met daartussen celtussenstof. Het materiaal wat rond de cellen 
aanwezig is, wordt extra-cellulaire matrix genoemd. Dit bestaat uit vezels, celtussenstof en andere 
aanwezige stoffen (zoals verschillende signaalstoffen).  
De cellen in de meso-laag geven richting aan de samenstelling van de celtussenstof; de botcellen 
vormen de celtussenstof vanuit minerale zouten, in bindweefsel is celtussenstof de grondsubstantie, 
in bloed is de celtussenstof het bloedplasma.   
Maar eigenschappen van de extra-cellulaire matrix geven weer sturing aan celdifferentiatie. Een 
voorbeeld daarvan is dat de stijfheid van de extra-cellulaire matrix bepaalt hoe cellen zich 
differentiëren. Stijvere extra-cellulaire matrix leidt bijvoorbeeld tot de vorming van botcellen, en de 
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botcellen zorgen ervoor dat minerale zouten in de celtussenstof afgezet worden en zich zo botten 
vormen.  
Blechschmidt heeft over verdichtingsvelden, en andere krachtvelden die de cellen aanzetten tot 
differentiatie. Daar waar er druk op de weefsels komt en er vocht uit de extra-cellulaire matrix 
gedrukt wordt, daar wordt de matrix stijver. Dat doet de cellen differentiëren naar botcellen, waarna 
deze verdichtingsvelden botvorming laten zien. 
 
2) In het zich ontwikkelende embryo is in eerste instantie de meest opvallende groeibeweging de 
snelle groei van de hoofdzijde. Daar waar het embryo aan de placentawand gehecht is en de voeding 
ontvangt - de hechtsteel en later de navelstreng - is er een ‘groeitrek’; er is een mechanische 
weerstand tegen groei. Dat zorgt ervoor dat de andere zijde, wat later het hoofd wordt, sneller 
groeit. Er is meer ruimte voor groei in die richting. In het ontwikkelende embryo is er een grote 
dominantie van het hoofd, die al snel ongeveer de helft van het zich ontwikkelende embryo vormt.  
Deze snelle groei zorgt voor een sterke stofwisselingsbehoefte: het ontwikkelende hoofd met de 
hersenen vragen om een sterke toevoer van voedingsstoffen. Daar waar meer groei en stofwisseling 
is, ontstaat intercellulair vocht en er vormen zich ruimtelijke capsules waar dit vocht zich verzamelt. 
Omdat er een duidelijke stofwisselingsgradiënt is - weefsels aan de hoofdzijde vragen voeding terwijl 
aan de onderzijde voedingsstoffen via de hechtsteel (en later de navelstreng) binnenkomen - 
ontstaat een vloeistofbeweging richting het hoofd. Daar ontstaat ook een omkering, een 
terugvloeibeweging met afvalstoffen. Deze vloeistofbewegingen geven aanleiding tot het ontstaan 
van bloedvaten en van het hart. 
 
Samenvattend kan je zeggen dat cellen zich differentiëren onder invloed omstandigheden rondom de 
cel. Deze invloeden van buiten de cel doen als het ware een beroep op de cel, waarbij dan de celkern 
reageert en bepaalde aspecten van ons DNA tot expressie komen. Krachtvelden en metabole velden 
geven daarmee richting aan de ontwikkeling en de differentiatie binnen de zich ontwikkelende 
vrucht. 
 
Het mesoderm is eigenlijk geen ‘derm’, geen grensvlak. Het is een ruimtelijke, vullende laag. Je zou 
het de meso-kwaliteit kunnen noemen: het echte ‘binnen’, de laag tussen de begrenzende lagen. Het 
kenmerk van deze laag is juist de ruimte tussen de cellen, die gevuld wordt met celtussenstof. De 
meso-laag heeft als kenmerk ruimtelijkheid en verbinding.  
Onze botten, spieren, bindweefsel en bloed vormen zich uit de meso-laag, en met name het 
bindweefsel en het bloed vertegenwoordigen de meso-kwaliteit. Ook organen als het hart 
(spierweefsel), de nieren en urinewegen, het voortplantingsstelsel en de milt vormen zich uit de 
meso-laag. In de volgende lesbladen besteden we aandacht aan de meso-laag, en met name het 
bindweefsel en het bloed, die zo duidelijk de kwaliteiten van de meso-laag vertegenwoordigen.  
Zowel bloed als bindweefsel worden dan in het perspectief van Yin/Yang, Qi/Xue geplaatst. 
 
Een breder perspectief op de ‘meso-laag’: de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt veel 
gesproken over ‘de bron’ en wordt bindweefsel gezien als het type weefsel dat een bron-functie 
heeft. Verschillende moderne Chinese auteurs beschrijven een model waarbij gedifferentieerde 
organen en weefsels omhuld worden met bindweefsel, dat als een soort bronweefsel dient in ter- 
men van circulatie, stofwisseling en ook weefselherstel.  
En in de Westerse osteopathie beschrijft A.T. Stills de fascie en het bindweefsel in poëtische termen: 
‘De ziel van de mens met alle stromen van levend water lijkt te verwijlen in het bindweefsel van het 
lichaam.’  
 
Verder kijken: vroege ontwikkeling embryo: https://youtu.be/VoaxRbve42o  eerste 15 minuten 
ongeveer.  


