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Sport massage Praktijk 
 

Uitgangshouding 1 buikligging met de armen langs het lichaam – ondersteuning van de 

   Voeten met een halve rol – hoofd van de klant in zijligging evt. met  

Ondersteuning met een handdoek onder de schouder of recht 

   Evt met ondersteuning dmv een handdoek onder het voorhoofd 

   Indien een gat in de tafel aanwezig behoort dit ook tot de mogelijk- 

   Heden. 

 

Uitgangshouding 2 Buikligging met de armen naar voren, handen plat onder het voorhoofd 

(evt. een handdoekje over de handen). Hoofd recht naar voren. Ter 

ondersteuning een handdoekrol onder de oksels. Ondersteuning van de 

Voeten met een halve rol.  

 

TVTVV  
- temperatuur (met rug v.d. hand) 

- Vocht (met rug v.d. hand) 

- Tonis (weerstand v.d. spier) (1 vinger ca. 2 mm indrukken) 

- Verharding (miogelose) 

- Verschuivingen 

 

Intimiterend drukken – met de ademhaling mee 21,22,23 

 

1 vierstreek 

2 vierstreek in platgrif (rug van de hand) 

3 vierstreek en in harkgrif terug – recht of zig/zag 

4 Brommergreep – verder in de vierstreek 

5 duim over duim 

6 dakje – extra druk dmv de duimmuis 

7  pianogreep – vingertoppen op de ruggewervels zetten en naar je toe laten 

 Glijden zodat je de spier in de holling kunt pakken 

8 met de duimmuis aan de andere zijde van de wervels naar boven bewegen 

9 de schouder iets lichten en de spieraanhechting van het schouderblad masseren 

10 de spieraanhechting op het heupbeen masseren 

 

LCD 

- Lengte 

- Circkel 

- Dwars 

 

TEA 
- Twee 

- Een 

- Accenten 
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1 Latissimus dorsi Grootste spier van het lichaam – aan de zijkant rugzijde 

 u 1   Aan de punt van de tafel staan – ene hand op de schouder 

    Effleurage vanaf heup t/m onder oksel door 

    Arm recht boven de hand houden 

    Circkel en dwars eff. Mogelijk 

 

2 Infraspinatus  effleurage van de rand van het schouderblad naar de  

 u 1   Schoudertop 

    Circkel en dwars eff. Mogelijk 

 

3 Romboideus  Effleurage van de rand van het schouderblad 

 u 1   Naar de wervels toe – de druk bij de wervels af laten 

    Nemen. 

    Circkel en dwars eff. Mogelijk 

 

4 Trapezius  Effleurage in de 4 streek 

 u 2   1 inzetten naast de wervelkolom naar de schoudertop 

    2 met de andere handvanaf de wervelkolom naar de  

     Schoudertop 

    3 met de andere hand onder kontakt van de schoudertop 

     Omhoog tot de haargrens en onder druk terug 

    4 met de andere hand greep 2 herhalen 

 

    Vanaf de voorzijde van de klant aan beide zijden: vanaf de  

    Haargrens, duimen in de nek en handen rond de spier tot de 

    Schoudertop  

    Kan ook vanaf de zijkant met 1 of 2 handen en toepassing 

    Van de accenten; duim over duim, platgrif en circelvormig 

 

5 Supraspinatus  effleurage met de pinkmuis van de schoudertop tot 

 u 2   De wervelkolom. Evt. duim over duim. 

 

6 Circkelvormig  circkelvormige effleurage over de hele rug of per spier 

    (poephouding – ellebogen wijd en swingen) 

    Handen elkaar niet laten passeren en vingers naar elkaar  

    Laten wijzen 

 

7 Dwars   Over de hele rug tegen elkaar in of synchroon 2 of 1 handig 

    Eventueel met accenten 

    Truci – vanaf de wervel naar de buitenkant toe stoppen 

 

8 Intercostalis externi dwars effleurage over het gedeelte van de ribben dat begint 

U1 of u2 aan de onderzijde van de scapula naar beneden. De vingers 

gekruld, uit elkaar inzetten naast de ruggengraat en tussen de 

ribben naar beneden tot de bank, vanaf de de voorzijde van de 

bank twee handig aan beide zijdes of om en om links rechts, kan 

ook vanaf de zijkant (De Ribbenhark) 
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9 Huid handgrepen is een bindweefselmassage – hoort eigenlijk thuis bij de 

 U1   Fysiotherapie en wordt daarom maar in beperkte mate (ca. 2 a 3 

    Minuten) uitgevoerd door de sportmasseur en alleen bij een 

    Sporter/klant in ruste. (dus niet vlak voor na of tijdens de sport) 

    Deze techniek ook alleen toepassen op de rug 

• Duizendpoot; van boven naar beneden de huid strak 

trekken en met de vingers naar boven lopen (de huid 

over de duim duwen. (kan ook dwars 

• Harmonica De huid met de ene wijsvinger over de 

andere schuiven 

• S in de huid drukken met de vingers 

• 3-1-5 ; 3 cm huid naar 1 drukken en daarna naar 5 

trekken 

• Plukken; met de duim en wijsvinger de huid vastpakken 

en omhoog trekken eventueel met een draai erbij 

 

De Huidhandgrepen vinden altijd als laatste plaats in het massage programma, als eerste de 

effleurage (30/40%)  daarna de petrissage (70/60%) en dan pas als afsluiting de 

huidhandgrepen. 

 

Bij een massage van de rug De LCD aanhouden, dus niet per spier de lcd toepassen maar eerst 

alle lengte grepen op alle spieren toepassen daarna cirkel en daarna dwars, eventueel met de 

accenten. (Let op ! wel per uitgangshouding de LCD uitvoeren, zodat je niet steeds van 

houding hoeft te wisselen.) 
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De Petrissage 
 

Petrissage = knedingen 

 

De petrissage wordt altijd zonder tussenstof uitgevoerd, Zorg ook dat alles vetvrij is (evt. 

ontvetten met bv chemosept) De handen mogen tijdens het kneed/druk moment absoluut niet 

verschuiven over de huid) 

 

De petrissage uit 4 momenten (handelingen) 

1 Oppak moment (de spier met de vingers van het bot weghalen) 

2 Positioneren 

3 Kneed/druk moment 

4 Ontspanning 

 

De Kuit 2 handig Lengte : handen aan beide zijde van de kuit de spier met de vingers 

  van het bot afhalen en klemmen tussen vingers en duimen de spier naar achter 

  halen en druk uitoefenen met de muis van de hand, duimen aangesloten naast 

  elkaar en niet knijpen maar druk uitoefenen op het bot, enkele seconden vast- 

  houden en ontspannen hierna de handen iets naar voren verplaatsen en de  

  handeling herhalen (vanaf ca. einde achillespees tot knieholte) 

 

  1 handig lengte : omdat de kuitspier vaak te groot is om in 1 keer te behande- 

  len de spier in tweeën verdelen.  met de ene hand de spier fixeren (hand in de  

  lengterichting tegen de kuit leggen(binnen of buitenzijde) met de andere hand 

  de spier oppakken en druk uitoefenen tegen het bot. 

 

  2 handig cirkel: aan de zijkant naast het been staan, beide handen naast elkaar 

  op de spier leggen (aan de zijkant) met de ene hand de spier in een circkel  

  oppakken en richting je tegenoverliggende knie uitdrukken, cirkel afmaken 

(ontspanning) en met de andere hand de behandeling doen. hierna de handen 

  naar boven verplaatsen en de handelingen herhalen. 

 

  1 handig cirkel: lijkt heel erg op de 1 handige lengte, het verschil is dat je 

  de duim aangesloten houdt bij de vingers en de vinger naar beneden laten  

wijzen(dus niet de spier klemmen tussen de duim en de vingers) 

 

  2 handig dwars: de ene hand(1) fixeren aan de ene zijde van de kuit met de 

duim op de bovenzijde van de spier met hand 2 met de muis de spier 

uitdrukken tegen hand 1. De handen in elkaar laten grijpen, de vingers van  

  hand 2 over hand 1 en de duim van hand 1 over hand 2 
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Petrissage van de Rugspieren. 
 

Uitgangshouding 1 

 

Latissimus Dorsi (is een uitzondering qua behandeling) 
 

We beginnen met de 1 handige cirkel, bij de okselholte overgaand in 1 handig lengte. 

(hetero lateraal) 

De huid en spier oppakken bij de origo (naar boven halen)(vingers schuin naar beneden en 

aangesloten duim) vastzetten op de ribben en uitdrukken op de ribben en ontspannen en de 

hand verplaatsen richting insertie. Bij de okselholte aangekomen de greep veranderen in 1 

handig lengte 

 

1 handig lengte in de okselholte; De handmuis tegen de rand van het schouderblad leggen en 

de spieroppakken (let op dat je niet alleen de huid oppakt) en uitdrukken tegen het 

schouderblad. 

 

2 handig tegengesteld cirkel: zelfde uitvoering als 1 handig cirkel alleen nu met 2 handen (om 

en om ) bij de okselholte aangekomen de greep veranderen in 2 handig dwars 

 

2 handig dwars; met de 1
e
 hand de spier oppakken, de 2

e
 hand erbij zetten en eveneens de 

spier oppakken en met de duim van de ene hand de spier uitdrukken, overpakken (spier 

vasthouden) en met de andere duim de spier uitdrukken, deze handeling enige malen herhalen. 

 

 

 

Erector trunci 
 

2 handig  cirkel(homo lateraal); de handen met de vingers schuin naar elkaar wijzend op de 

spier plaatsen en om en om de cirkel petrissage uitvoeren (spier oppakken, 

vastzetten,uitrukken en ontspannen) alleen druk op de spier zelf uitoefenen, dus alleen druk 

op de vingers (wel contact met de hele hand op de rug) 

 

1 handig cirkel; (hetero lateraal, homo kan wel maar is wat lastiger) De laterale rand van de 

spier supineren, de spier uitdrukken tegen de wervelkolom en ontspannen ( het drukmoment 

met de hele hand(druk opbouwen vanaf de handmuis richting vingers) verplaatsen en 

herhalen. 

 

Infraspinatus 
 

1 en 2 handige cirkel, Spier oppakken, vastzetten op schouderblad en uitdrukken. 

 

Romboidius 

 

1 handig cirkel, omdat de spier zo klein is de hele handeling uitvoeren met de muishand. 
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Uitgangshouding 2 

 

De enige spier die in uitgangshouding 2 is te behandelen is de; 

 

Trapezius 

 

Van de Trapezius behandelen we alleen het dalende en het dwarse deel. 

Het dalende deel in de snuitgreep aan beide zijden (vingers gebogen en de spier tussen duim 

en wijsvinger) de spier oppakken, vastzetten en uitdrukken met de duim en ontspannen, bij 

het dwarse deel aangekomen aan 1 zijde met 1 hand verder gaan. De handeling herhalen en nu 

met de andere hand,de andere zijde afhandelen. 

 

2handig dwars: de spier oppakken, vastzetten en uitdrukken, waar mogelijk met de 

duimmuis, Indien de spier te klein is uitdrukken met de duim. 

  

 


