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PRAKTIJK 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 lig wordt onderstaand beschreven. 

 

Palperend onderzoek (TV TV V): o.a. uitsluiten contra indicaties 

Persoon laten zitten op de behandelbank, met afhangende benen. Alle te masseren spieren 

palperen. Dit zijn de volgende spieren: 

 

1. M. deltoideus 

2. M. biceps brachii 

3. M. triceps brachii 

4. Flexoren 

5. Extensoren 

6. Hand 

 

Palpeer: 

1. Temperatuur: check met rug van de hand links – rechts temperatuur; 

2. Vochtigheid: met rug van de hand  

3. Tonus: druk met vinger zachtjes ongeveer 2 mm indrukken; 

4. Verhardingen: met vinger van duwend strijken; 

 

Intermitterend drukken van caudaal naar craniaal (distaal naar proximaal) 

Dit kan in compartimenten, eerst bovenarm leeg maken, dan onderarm, dan hand.  

Ook mogelijk: ter gewenning. 

 

Effleurages (caudaal -> craniaal) 

Leg de persoon neer op de behandelbank met de te behandelen arm omhoog. Leg een rol onder de 

oksel en een handdoek (op maar gemaakt) onder de onderarm/hand (= houding 1). 

 

M. deltoideus: 

1/2HL: het ligt aan de grootte van je handen en de grootte van de te masseren spier of je hier met 1 

of 2 handen kan werken. Inzetten op tuberositas deltoidea en naar schouder toe masseren (vingers 

oprollen).  Ook mogelijk: platgriff, harkengriff, etc. 

2HC: doen zoals je gewend bent. 

2HD: mag ook flipperen en mág éénhandig (maar dit laatste hoeft niet). 

 

M. biceps brachii 

1HL: beginnen in elleboogholte, spier tegen zwemvliesje (dus duim is afgespreid). 

2HC: doen zoals je gewend bent. 

2HD: mag ook éénhandig , maar wel voorzichtig, spier kan rollen.  

 

Extensoren 

1HL: van pols naar elleboog, mag ook 2H duim over duim. 

2HC: doen zoals je gewend bent. 

2HD: 
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Dorsale zijde hand 

Geef de persoon als het ware een hand en voer iets lengte, cirkel en dwarsachtigs uit. 

 

Vingers 

Vinger tussen wijs en middelvinger, met druk naar onlaag, kwartslag draaien, onder contact terug. 

 

Rollen weghalen, arm langs lichaam leggen (op rol). Dit noemen we houding 2. 

 

M. triceps brachii 

1HL: inzetten bij elleboog, richting schouder. Ook mogelijk: platgriff, harkengriff, etc. 

2HC: heterolateraal! 

2HD: ook heterolateraal! Mag voorzichtig 1HD. 

 

Flexoren 

1HL: van pols naar elleboog 

2HC:  heterolateraal! 

2HD: heterolateraal! 

 

Palmaire zijde hand 

LCD met duimen. 

 

Frotteren met handdoek (ter stimulatie van de doorbloeding) 

D.m.v. frotteren tussenstof verwijderen (+ doorbloeding stimuleren). 

Zorg ervoor dat de tussenstof goed verwijderd is. Glijden = zakken voor je examen! 

 

Petrissages 

Altijd voldoen aan 3 voorwaarden: 

• duidelijk druk moment (“en druk 2, 3”); 

• ontspan moment;   

• verplaatsmoment. 

 

Bij de rug zijn er alleen cirkelvormige petrissages, 

(behalve bij de oksel: m. latissimus dorsi).  

Je behandelt per keer de volledige spiergroep. 

 

Leg de persoon weer met de te behandelen arm omhoog. Leg een rol onder de oksel en een 

handdoek (op maar gemaakt) onder de onderarm/hand (= houding 1). 

 

M. deltoideus: 

2HL: middelste gedeelte van de spier, net zoals bovenbeen. 

1HL: achterste en voorste gedeelte van de spier. 

2HC: draai-druk. Dit alleen éénhandig doen als het model klein is. 

2HD: ook in 3 delen. 

 

M. biceps brachii (fixeren met heup!) 

1HL, 2HC en 2HD te doen 

 

Extensoren 

1HL (snuit), 2HC en 2HD te doen 

 

Dorsale zijde hand 

Idem als voet te doen, dorsale zijde cirkelen, zijkanten hand met snuitgreep, dwars met vingers. 

 

Rollen weghalen, arm langs lichaam leggen (op rol). Dit noemen we houding 2. 
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M. triceps brachii 

1HL, 2HC (hetero) en 2HD te doen 

 

Flexoren (als je het goed doet, bewegen de vingers) 

1HL, 2HC en 2HD te doen 

 

Palmaire zijde hand 

 

Fricties 

Myogelosen zijn te verwachten in de detoideus en in de aanhechting van de deltoideus op het bot. 

Hier zijn fricties goed te behandelen. Fricties op de onderarm kunnen worden uitgevoerd op de 

aanhechtingsplaatsen van de buig en of strekspieren. 

 

Tapotements (alleen bij stimlerende massage) 

Vooral geschikt voor de deltoideus en de biceps (alle vormen). In de onderarm komen met name de 

buigspieren komen in aanmerking ; rustige hakkingen en gesupineerde waarerslag 

 

Schuddingen (alleen bij sederende massage) 

Bovenarm 

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. 

 

Onderarm 

Directe schuddingen: vooral de buigspieren komen in aanmerking waarbij de elleboog wordt 

ondersteund. 

 

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

de bovenarm 

 

Huidhandgrepen 

Nvt 

 

Botverschuiven 

Evt van de handen. 

 

Sloteffleurage 

1 streek over de te behandelen spieren ter afronding. 

 


