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Bovenste extremiteiten 
 

Massage van de bovenste extremiteiten. 
 

De Massage van de bovenste extremiteiten bestaat uit de volgende delen; 

- Bovenarm 

- Onderarm 

- Hand 

 

De massage kan zowel in buiklig of in zithouding worden uitgevoerd. 

De behandeling in de zithouding wordt onderstaand beschreven 

 

De Uitgangshouding 

In zithouding bij voorkeur op een krukje aan de korte zijde van de massagebank. De klep van de 

massagebank wordt in een zo goed mogelijk steunen positie gezet. 

 

Het bedekken van het model. 

Bij palpatie (beide armen) dient de handdoek om het bovenlichaam te worden geslagen. Daarna 

wordt de handdoek zo omgeslagen dat alleen de te behandelen arm vrij is. 

 

De behandeling wordt net als bij de onderste extremiteiten in delen uitgevoerd van promimaal 

naar distaal (bovenarm > onderarm > hand) 

 

De Bovenarm (m. Deltoïdeus, m. Triceps branchii, m. Biceps Branchii) 
 

Intermitterend drukken 

Ter gewenning; handen in lengte of dwarspositie, beginnend bij de schouder overgaand op de 

bovenarm vervolgens onderarm en hand 

Ter Depletie: handen omvatten de bovenarm en geven een druk richting schouder en stapsgewijs 

richting elleboog, vervolgens onderarm en hand  

 

Effleurages 

 

De effleurages op de deltoïdeus kan in sommige gevallen 2 handig worden uitgevoerd, hou hierbij 

wel rekening dat het model niet uit positie wordt gedrukt. Als het niet echt mogelijk is doe het dan 

1 handig en gebruik de andere hand als ondersteuning. 

De lengte effleurages op de deltoïdeus worden van distaal naar proximaal uitgevoerd eindigend  

op de schoudertop. De cirkel en dwars worden zoveel mogelijk omvattend gedaan zodat je met 

een zogroot mogelijk vlak kan handelen,  

De Biceps worden bij de biceps omvattend gedaan, eventueel meet rolletje onder de onderarm om 

ruimte te maken om de spier goed te kunnen omsluiten. 

De triceps worden ook omvattend gedaan, zorg bij de behandeling van de triceps dat de arm 

gestrekt is om origo en insertie naar elkaar toe te brengen let op een goede ondersteuning van de 

arm door eventueel de klep of hoogte van de tafel aan te passen. 

Bij alle effleurages kunnen worden uitgevoerd in LCD en evntueel accenten toepassen. 
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Bovenste extremiteiten 
 

Petrisages 

De deltoïdeus; 2 HL pak de gehele deltoïdeus met beide handen op (vingers richting schoudertop) 

en druk uit op het bot, afhankelijk van de grootte van de spier 1 of 2 handig cirkel; 3 delen, voor, 

midden en achter deel van de deltoïdeus. Dwars; 2 handig in zijn geheel of weer in delen voor 

midden achter. 

 

Biceps; 1 HL, de spier wordt omvattend uit zijn ligging gehaald en uitgedrukt richting schouder, 

ondersteund door de andere hand. 1 of 2 handig cirkel en 2 handig dwars. 

 

Triceps; om beter bij de spier te kunnen is makkelijk om tussen het model en de tafel in te gaan 

staan.; de uitvoering is verder hetzelfde als de biceps. 

 

Fricties 

Myogelosen zijn te verwachten in de detoïdeus en in de aanhechting van de deltoïdeus op het bot. 

Hier zijn fricties goed te behandelen. 

 

Tapotements 

Vooral geschikt voor de deltoïdeus en de biceps. (alle vormen)  

 

Schuddingen 

Directe schuddingen: elleboog licht gebogen, de hand met gespreide vingers op de biceps of 

triceps leggen en de schuddingen uitvoeren. 

Indirecte schuddingen; Pols en elleboog vasthouden en schudding uitvoeren. Een andere methode 

is elkaar een hand geven, zorgen dat het model met de oksel tegen de klap aanzit en een licht druk 

geven en de schudding toepassen. 
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Onderarm en Hand (Flexoren en extensoren) 
 

Effleurages 

De sterkspieren; beginnen iets boven de pols en eindigen als de duimmuis bij de elleboog komt, 

de Andre hand steunt de onderarm, cirkel, dwar en evt. accenten toepasbaar 

De strekspieren; Onderarm iets buigen en vasthouden ( of zo positioneren door aanpassing van de 

klep of tafel dat de arm ondersteunend ligt) effleurage van pols naar elleboog en cirkel en dwars 

en accenten 

De hand; de duimmuis, buitenzijde hand en vingers kunnen worden geffleureerd. De vingers door 

vinger voor vinger als volgt te behandelen; vinger tussen je eigen wijs en middelvinger te plaatsen 

(boven en onder zijde) en je vingers met lichte druk richting hand verplaatsen. En terug onder 

contact  door je vingers een kwart slag te draaien naar de zijkant van de vingers van het model. 

 

Petrissages 

De toepasbare knedingen van de flexoren en extensoren zijn afhankelijk van de grootte van de 

spieren. Lengte knedingen evt dmv de snuitgreep, 2 handig cirkel en 2 handig dwars toepasbaar. 

De hand en vingerkootjes met snuitgreep en vinger techniek uitvoeren. 

 

Fricties 

Fricties kunnen worden uitgevoerd op de aanhechtingsplaatsen van de buig en of strekspieren 

 

Tapotements 

Met name de buigspieren komen in aanmerking ; rustige hakkingen en gesupineerde waarerslag 

 

Schuddingen 

Directe schuddingen; vooral de buispieren komen in aanmerking waarbij de elleboog wordt 

ondersteund. 

Indirecte schuddingen; bijna niet mogelijk, eventueel de hand geef methode zoals besproken bij 

de bovenarm 

 


