
Fygo heeft het gedaan 

Foto’s: links de situatie in januari 2018, rechts de situatie in januari 2019 

Onlangs kregen we de resultaten van het eerste jaar ABR bij de Klas op Wielen onder ogen. 

Alle acht kinderen lieten op diverse vlakken mooie verbeteringen zien. 

Bij een van hen, Fygo, zijn de verschillen zo groot dat het ook voor elke “buitenstaander” direct 
zichtbaar is dat hier iets bijzonders gebeurd is.

We krijgen dan ook geregeld bij presentaties te horen dat we zo’n mooi werk geleverd hebben. 
Dat vinden we fijn om te horen, maar dat is maar een deel van de waarheid. 

Het is namelijk Fygo die het gedaan heeft. En India. En Salvador, Alex, Inge, Jesse, Jarno en 
Arien. Ik werk dit hieronder voor Fygo uit, maar het geldt dus voor alle acht…


Ons lichaam is gemaakt om te helen. 

Dit in tegenstelling tot mijn leesbril waar ik onlangs op ging zitten. Die ging kapot en ik heb niet de 
illusie dat er vanuit de bril initiatieven genomen worden om zichzelf te repareren. 

Wij mensen doen dat wel, onszelf helen. We snijden ons met de kaasschaaf, we breken ons been, 
we gooien hete thee over ons heen, we laten ons opereren, en vervolgens gaat ons lichaam zich 
als vanzelfsprekend helen. 

Dat helen gaat dan ook nog eens heel adequaat. Als we ons snijden wordt de boel heel snel 
dichtgezet zodat we niet leegbloeden, gedesinfecteerd, en gerepareerd. Als de schade niet te 
groot was zie je en voel je er later meestal niets meer van. 

Wat ook prettig is dat er geen bot gemaakt wordt op de plek waar je je met de kaasschaaf hebt 
gesneden, dat er geen huidweefsel tussen de twee gebroken botdelen gezet wordt en dat er geen 
nieuw oor groeit op de schouder waar je de hete thee op gegooid hebt. 

Het lichaam weet precies waar het wat moet doen, en in welke volgorde. Bijzonder knap!


Foto’s: links de situatie in januari 2018, rechts de situatie in januari 2019 
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Fygo heeft op vergelijkbare wijze gewerkt het afgelopen jaar. Zijn lijf wist blijkbaar precies hoe het 
moest reageren op de prikkels die wij hem met de verschillende ABR technieken hebben 
toegediend. Er was vooraf door de mensen van het ABR centrum gezegd wat er in dit jaar 
waarschijnlijk zou gaan gebeuren, en eigenlijk is alles uitgekomen. 

Zijn flexibiliteit is toegenomen, zijn afweerspanning is afgenomen, zijn ademcapaciteit is 
toegenomen, zijn weerstand tegen druk is toegenomen. 

Zijn vermogen “om te leven” is toegenomen…

En dat heeft hij zelf gedaan, door adequaat te reageren op elke tap met de stick, elke rol met de 
bal, elke zwachtel met visco-elastisch materiaal erin. De credits daarvoor zijn voor Fygo.


Fygo kan nu weer opgelucht ademhalen. Letterlijk. Het kan nog veel beter, maar zijn vermogen 
om te ademen is enorm verbeterd.

Hij kan beter hoesten, waardoor hij minder/korter ziek wordt in geval van infecties.


Wij hebben slechts de richting gevolgd die werd aangewezen, de technieken geleerd en deze 
vervolgens consequent toegepast. Daarvoor krijgen wij (ook terecht) lof toegezwaaid, en ook de 
ABR mensen zelf mogen rekenen op dankbaarheid van de ouders. 

Wij hebben Fygo gestimuleerd om te bouwen aan een comfortabeler lijf, en de vergelijkende foto’s 
na het eerste jaar laten zien dat dat gelukt is.


Fygo heeft het allemaal zelf gedaan. Evenals de andere 7 kinderen.

Wij verleenden echte gezondheidszorg: iemand in staat stellen zichzelf te verbeteren.


Roeland Vollaard

roeland@klasopwielenalkmaar.nl 
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