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Onderste extremiteiten voorzijde 
 

Massage van de voorzijde van het boven- en onderbeen en voet. 

 
Uitgangshouding: 

Langzit met de rug tegen de schuine klep van de massagetafel. Een opgerolde handdoek onder de 

knie, en eventueel onder de enkel. 

Als eerste palperend onderzoek TVTVV zoals op de rug met uitzondering van de verschuiving. 

deze wordt op het been niet gedaan. dus het wordt TVTV 

Het niet te behandelen been afdekken met een handdoek, ook het ondergoed afdekken met een 

handdoek en het model zelf de handdoek bij de lies tussen de onderbroek laten doen. 

 

De te behandelen spieren: bovenbeen: quadriceps, adductoren en Abductoren. 

    Onderbeen: tibialis anterior 

Intermitterend drukken: 
Bovenbeen 

Depletie: Voor jezelf het bovenbeen verdelen in 3 of 4 stukken; Handen omvatten het bovenbeen, 

bovenaan, bij de lies beginnen, druk uitoefenen op het bot en gelijktijdig naar boven richting lies, 

handen ca 10 cm verplaatsen en dezelfde handgreep uitvoeren, daarna greep 1 herhalen, daarna ca 

20 naar beneden en een 3e greep, daarna greep 2 en greep 1, herhalen zodat het hele bovenbeen 

kan worden uitgedrukt 

 

Onderbeen 

Handen in de lengterichting plaatsen, beginnen bij de knie en de handelingen zoals bij het 

bovenbeen uitvoeren. 

Voet 
Handen dwars op de voet, een boven en een onder de voet, beginnen bij de tenen. 

 

Effleurrage 

 

Bovenbeen 

2HL: Handen naast elkaar vanaf de knie richting lies, bij de lies aangekomen de handen lateraal 

afvoeren. Hand na hand, waarbij de hand start boven de knie wanneer de andere hand bij de lies 

is. Ook zijn er diverse accenten mogelijk: plattgrif, terug in harkengriff, duim over duim, (alleen 

bij de peesaanhechting bij de knie) 

1HL: met de ene hand de buitenzijde van het been effleureren, de andere hand als steun aan de 

binnenzijde van het been leggen. evt. accenten. Dezelfde handeling kan aan de binnenzijde van 

het been met steun aan de buitenzijde. 

2HC: Het gehele bovenbeen kan cirkelvormig worden behandeld, net als de rug, de buitenzijde 

van het been gaat het makkelijkst heterolateraal. 

2HD:  Het gehele bovenbeen kan dwars worden behandeld, net als de rug, evt. in platgriff. 
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Onderste extremiteiten voorzijde 
 

Onderbeen 

2HL: Handen in V vorm de scheenbeenspier uitstrijken, kan ook in duim over duim, beginnen bij 

de voet richting knie. 

1HL: Met de handpalm of duimmuis effleurage op de scheenbeenspier, de andere hand de 

binenkant van het been onderstenen. hierbij kan je gelijk de voet meenemen. beginnen bij de 

tenen en eindigen bij de knie. 

2HD: met 2 handen tegengesteld effleureren. 

 

Voet 

1HL: De buitenzijde van de voet, vanaf kleine teen tot aan de knie, hetzelfde herhalen vanaf het 

midden van de voet, met de andere hand de voet ondersteunen aan de binnenzijde. De binnenzijde 

van de voet van de grote teen tot de enkel. effleurage tussen de middenvoetsbeentjes: de 

vingertoppen tussen de middenvoetsbeentjes zetten beginnen bij de tenen en eindigen bij de 

voetwortel. 

 

Knie (patella) 

handdoekrol onder knie weghalen: met de ene hand in de knieholte de knie iets lichten en de 

andere hand op de patella plaatsen en de patella heen en weer bewegen. Het been weer neerleggen 

en met de vingers de patella iets naar je toehalen en met de duimen de laterale rand effleureren. 

Rondom de patella effleureren, voornamelijk de zijkanten en de bovenzijde. Met deze handeling 

gaat het om het losmaken van de pees waarin de patella is ingebed. (vergeet niet de rol weer terug 

te leggen) 

 

Petrissage 

 
Bovenbeen 

2HL: Beide handen op het bovenbeen zetten met de duimen tegen elkaar en vingers richting tafel. 

Beginnen bij de knie en eindigen bij de lies. Uitdrukken op het bot richting heup. 

1HL: (als het mogelijk is om de spier te omvatten) de ab- en adductoren, beginnen bij de knie en 

eindigen bij de heup, druk uitoefen op het bot richting heup. 

2HC: De handen op de bovenkant van het been plaatsen en om en om de spier uitdrukken op het 

bot, dit ook op de ab- en adductoren(kan ook 1HC). 

2HD: De spier van het bot afhalen en uitdrukken – zelfde handeling als op de kuit. 

 

Onderbeen 

1HL: Met de snuitgreep de spier oppakken en uitdrukken richting knie. 

2HC: de 2 handige cirkel petrissage net als op de erector trunci, alleen met de vingertoppen. 

2HD: de spier kneding vind plaats tussen de duim en vingers. 

 

Voet 

1H: Zowel de mediale als de laterale voetrand kan in de snuitgreep worden uitgedrukt, De 

bovenzijde van de voet wordt gekneed (cirkel) met de ene hand en de andere hand steunt de voet 

aan de onderzijde. 
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Fricties 

Fricties toepassen op plaatsen waar de myogelosen. Meestal is dit op de overgang van de spier 

naar de piees of aan de randen van de spier 

 

Tapotements 

Alle tapotements kunnen worden uitgevoerd op de bovenbeenspieren. Op de tibialis anterior de 

tapotements uitvoeren met 1 hand. 

 

Schuddingen 

Directe schuddingen; hierbij wordt de bovenbeenspier met de hand omvat en de spier horizontaal 

schudden. 

Indirecte schuddingen; De voet en de knie ondersteunen en het gehele been iets optillen, de knie 

horizontaal bewegen waardoor de schuddingen plaatsvinden 

De tibialis anterior kan niet worden geschud. 

 

Botverschuivingen 

2 aangesloten middenvoetsbeentjes vastpakken met duim en wijsvinger en tenopzichte van elkaar 

op en neer bewegen. Zo de gehele voet afwerken. 
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Onderste extremiteiten Achterzijde 
 

Massage van de achterzijde van het boven- en onderbeen. 

 
Uitgangshouding: 

In buiklig met de voeten op een rol, evt een ondersteuning dmv een handdoekrol net boven de 

patella en een handdoek/kussentje onder de buik bij iemand met een holle rug. 

Bij de achterzijde van het been hoort ook de bilpartij. 

Als eerste palperend onderzoek TVTVV zoals op de rug met uitzondering van de verschuiving. 

deze wordt op het been niet gedaan. dus het wordt TVTV 

Het niet te behandelen been afdekken met een handdoek, ook het ondergoed afdekken met een 

handdoek en het model zelf de handdoek bij de lies tussen de onderbroek laten doen. 

 

Bilpartij 
Gezien het feit dat bij de behandeling van de bilpartij de onderbroek omhoog of omlaag wordt 

geschoven is het voor het model fijner om de bilpartij in 1 x alle handelingen uit te voeren 

Er wordt begonnen met intermitterend drukken waarna de effleurages worden uitgevoerd. 

2HL richting bilspleet, 1hl en accenten zijn mogelijk, de cirkel en dwars effleurages zijn met 

makkelijkst hetrolateraal uit te voeren. Hierna wordt de bilpartij van olie ontdaan en kunnen de 

lengte, cirkel en dwars petrissages uitgevoerd, hierna de tapotements. 

 

Intermitterend drukken: 
Ter gewenning: handen in lengte of dwarsrichting 

Ter depletie: Bovenaan beginnen, stapsgewijs naar beneden. Zie voorzijde been. Dit kan zowel op 

het boven als onderbeen. 

 

Effleurages 

 
Bovenbeen 
2HL De ab-en adductoren en de hamstrings worden vanaf de knie(holte) richting lies 

geëffleureerd. Aan de mediale zijde bij de lies de handen afvoeren naar boven. 2HL in V-vorm. 

De handen achter elkaar plaatsen met gespreide duimen. Accenten zoals platgriff en hand over 

hand kunnen worden uitgevoerd. Duim over duim niet - spieren zijn te groot. 

1 HL; de 1 hl kan worden uitgevoerd op alle spieren evt met accenten zoals dakje. 

2 HC en 2HD; de 2 hc en hd kunnen worden utgevoerd op alle spieren. De dwarse eventueel in 

platgriff.  

 

Onderbeen 

2HL De kuit wordt geëffleureerd vanaf de achillespees/spier aanhechting tot aan de knieholte, zie 

verder het bovenbeen. 
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Achillespees 

De achillespees wordt uitgestreken met 1 hand terwijl de andere hand de voet ondersteund. Eerst 

de buitenzijde van de pees, waarbij vooral de middelvinger de pees met iets meer druk de pees 

wrijft, daarna met de andere hand de binnenzijde van de pees. 

Met de snuitgreep de achillespees omvatten en effleureren vanaf de hier richting knie. 

 

Petrissages 

Bovenbeen 

2HL; De hamstring kan 2 handig in de lengte worden gepetriseerd vanaf de knieholte tot de 

bilpartij. Indien de hamstrings te groot zijn om in 1 x te kunnen omsluiten de spier in tweeën 

delen en behandelen. 

1Hl; de adductoren kunnen ook 1 hl worden uitgevoerd door de spier met 1 hand te omsluiten

( vingers aan de onderzijde), uit zijn positie lichten en uitdrukken. 

2HC; De hamstrings, ad-en abductoren  kunnen allen 2hc worden gepetriseerd. 

2HD; De hamstrings en en adductoren kunnen in zijn geheel of indien de spieren te groot zijn in 

delen worden gepetriseerd. 

 

Onderbeen 

De handelingen op de kuit zijn hetzelfde als de handelingen op het bovenbeen. De laterale zijde 

van de kuit kan qua behandeling worden gezien als de adductoren. 

 

Fricties 

Fricties toepassen op plaatsen waar de myogelosen. Meestal is dit op de overgang van de spier 

naar de piees of aan de randen van de spier 

 

Tapotements 

Alle soorten tapotements kunnen op zowel het boven als onderbeen worden uitgevoerd. 

 

Schuddingen 

Bovenbeen 

Om de spieren te kunnen schudden moeten de spieren van het bovenbeen goed ontspannen zijn. 

De beste ontspanning ontstaat als de knie gebogen is (knie ondersteunen en de voet laten rusten op 

arm of schouder 

Directe schuddingen: hand met gespreide vingers op het bovenbeen plaatsen en de spier rustig 

horizontaal schudden. 

Indirecte schuddingen: met de ene hand de knie ondersteunen aan de onderzijde, met de andere 

hand de enkel vasthouden. Via de knie de spieren schudden. 

Onderbeen 

Directe schuddingen: De knie buigen en met 1 hand ondersteunen de andere hand met gespreide 

vingers op de kuit en de spier schudden. 

Indirecte schuddingen: De ene hand omvat de enkel en de andere hand de voet, met rustige 

zijwaartse bewegingen van de enkel en voet de kuitspier schudden. 


