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PRAKTIJK ONDERSTE EXTREMITEITEN (voorzijde) 

Uitgangspositie: zitten op de bank in langzit, met rug tegen leuning. 

 
Een opgerolde handdoek onder de knie, en eventueel onder de enkel (pas ná het palperend onderzoek). 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. 

  
De te behandelen spieren: 
Bovenbeen: m. quadriceps, adductoren en abductoren. 
Onderbeen: m  tibialis anterior 
Voet 
 

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

Dient tevens ter gewenning aan elkaar. 
 
1. Temperatuur: check met rug van de hand links – rechts temperatuur (per spiergroep); 
2. Vochtigheid: met rug van de hand van caudaal naar craniaal; 
3. Tonus: druk met vinger zachtjes van caudaal naar craniaal. Ongeveer 2 mm indrukken; 
4. Verhardingen: met vinger van caudaal naar craniaal duwend strijken; 
 
Nu moet ter ondersteuning een handdoek onder de knie (en evt enkel) gelegd worden (om origo en insertie 
dichter bij elkaar te brengen). 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. 

 

Intermitterend drukken van distaal naar proximaal 

Na sporten intimiterend drukken ter dehydratie (depletie) van afvalstoffen. 
Wanneer een persoon niet gesport heeft is het intermitterend drukken ter kennismaking. 
 
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. 
 
Eerst bij grote vaten ruimte maken,  

1. dus eerst alleen 1; 
2. dan 2,1; 
3. dan 3,2,1; 
4. en tenslotte 4,3,2,1. 

 
Onderbeen 

Handen in de lengterichting plaatsen, beginnen bij de knie en de handelingen zoals bij 
het bovenbeen uitvoeren. Met 1 hand binnenzijde fixeren. 
 
Voet 

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

Effleurages (distaal -> proximaal) 

Aan te houden volgorde:  tweehandig lengte (2HL), éénhandig lengte (1HL),  tweehandig cirkel 
(2HC), tweehandig dwars (2HD) en tenslotte eenhandig dwars (1HD). 

 
Wanneer de persoon nog moet gaan sporten: stimulerende effeleurage toepassen (snelle korte 
bewegingen) en gebruik minder lengte grepen. Wanneer de persoon wel net heeft gesport: 
sederende massage toepassen (langzame lange bewegingen) en gebruik minder crikel en dwars. 
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Voorkant Bovenbeen 

2HL: handen naast elkaar vanaf de knie richting lies, bij de lies aangekomen de handen 
lateraal afvoeren (naar de trochanter major). In drie stroken. 
 
Diverse grepen mogelijk: V-greep (mag alleen op centrale spiergroep), hand na hand 
(waarbij de hand start boven de knie wanneer de andere hand bij de lies), hand over 
hand (duim afgespreid, soort trekkende/duwende beweging). 
 
Ook zijn er diverse accenten mogelijk: plattgriff, plattgriff heen harkengriff terug, 
plattgriff heen harkengriff zigzag. 
 
1HL: abductoren. Met de ene hand de buitenzijde van het been effleureren (met 
gesloten duim). Met de onderarm de binnenzijde van het been fixeren.  Ook weer diverse accenten 
mogelijk: plattgriff, plattgriff heen harkengriff terug, plattgriff heen harkengriff zigzag. 
 
Adductoren: dezelfde handeling kan aan de binnenzijde van het been met fixatie aan de buitenzijde.  
 
2HC:  het gehele bovenbeen kan cirkelvormig worden behandeld, net als de rug, de buitenzijde 
van het been gaat het makkelijkst heterolateraal, maar mag homolateraal (dan wel goed door de 
knieën zakken). 
 
2HD:  het gehele bovenbeen kan dwars worden behandeld (handen om en om, ook flipperen 
mogelijk). Binnenzijde been en boven op been mag extra behandeld worden (dwz om en om 
kneden). De laterale (buiten) zijde niet i.v.m. de peesplaat die hier aanwezig is. 
 
1HD: er kan ook een 1 handige dwarse effleurage uitgevoerd worden op de spieren apart. Met name 
als daar het accent op ligt. 
 
Patella:  

Handdoekrol onder knie weghalen! 

 

1. 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. Je 

kan de patella niet heen en weer bewegen als de knie in flexie is. Daarom moet je het rolletje ook 

weghalen. Alle grepen met de knie zijn met gestrekt been. 
 
2. Met 2 duimen patella mediaal drukken en met vingers onder de rand wrijven. Daarna met 

vingers patella naar lateraal halen en met de duimen onder de rand wrijven. 
 
3. Rondom de patella effleureren met 2 duimen, voornamelijk de zijkanten. Met deze handeling 

gaat het om het losmaken van de pees waarin de patella is ingebed. 
 
4. Met 4 vingers links en rechts wrijven (in de gewrichtsspleet). 
 
Vergeet niet de rol weer terug te leggen! 

 
Voorkant onderbeen  

2HL: alleen de m. tibialis anterior. Kan niet met 2 handen tegelijk, hiervoor is het oppervlak te klein. 
Hand over hand is wel mogelijk (hand in V-vorm). Mag ook duim over duim. 
1HL: binnenzijde onderbeen fixeren met onderarm. Andere hand inzetten net boven de maleolus, 
eindigen naast de knieholte (mag ook platgrif/harkengrif). Aangesloten duim. 
 
2HC:  altijd vanaf heterolaterale zijde! Cirkelen met 2 handen in tegengestelde richting. 
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2HD: met 2 handen tegengesteld effleureren (“kneden om en om”), flipperen gaat niet!  
 
1HD: bovenstaande is ook te doen als accent met 1 hand. 
 

Voet   
Is wat minder belangrijk, je moet op je examen een lengte, cirkel en dwarse greep kunnen laten zien.  
 
Mogelijkheden zijn: 
2HL: duim over mogelijk van mediale/laterale/dorsale/plantaire zijde 
1HL: strijken over mediale/laterale/dorsale/plantaire zijde waarbij de andere hand de tegengestelde 
zijde fixeert. 
 
2HC: cirkelen met paar vingers/duimen over mediale/laterale/dorsale/plantaire zijde. 
 
2HD: “voet wassen”. 
 
Ook met duimen om maleolus gaan. 
 

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 (“druk uit 2, 3”); 
• ontspan moment; 
• verplaatsmoment. 

 

Voorkant bovenbeen 

2HL: m. quadriceps. Beginnen bij de 
knie en eindigen bij de lies. Beide 
handen op het bovenbeen zetten met de duimen tegen elkaar en 
vingers richting tafel. Spier omhoog /naar achter pakken. 
Uitdrukken op het bot richting heup (schuin naar voren). 
 

1HL: adductoren. Fixeer 
buitenzijde. Beginnen bij de knie 

en eindigen bij de heup, druk uitoefen op het bot richting heup. 
Duim bovenop, vingers onderop. Trek naar mediaal, iets naar 
achter. Schuin/lateraal uitdrukken. Bij een klein been ook centraal 
mogelijk. 

2HC: adductoren. De handen op de 
binnenzijde van het been plaatsen en om en om de spier uitdrukken 
op het bot. Dat wil zeggen: met pink lepelen, halve cirkel maken en 
naar JE EIGEN tegengestelde knie uitdrukken. Handen “zwemmen”.  
 
Kan ook op centrale groep. Spier 
uit ligging halen en uidrukken op 

onderlaag. Mag ook op de buitenzijde op de peesplaat. 
 
1HC: idem als hierboven, alleen dan met 1 hand duim aangesloten.  
Mogelijk op centraal, adductoren en abductoren (met fixatie). 

2HL 

1HL 

1HC 

1HC 

2HD 
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2HD:  handen om en om, druk uit met handwortel, duw dus 
tussen je eigen hand uit, duim afgespreid. Inhaken. Duwen. 
Onderste hand verzetten en weer inhaken. Om en om. Op 
adductoren + centraal. 
 

Voorkant onderbeen (alleen m. tibialis anterior) 

 

 

1HL:  met de snuitgreep oppakken en uitdrukken richting knie.  
Kan alleen bij kleine benen. Bij grote spier GEEN lengte greep doen! Let hierbij op dat 

de spierbuik niet direct bij de enkel begint. Dit kan je ontdekken door de persoon tenen 

naar de neus te laten bewegen met tegendruk. 

 

 

2HC: allebei de handen plat, werken met vingers. Dus weer: 
met pink lepelen, halve cirkel maken en naar JE EIGEN 
tegengestelde knie uitdrukken. Handen “zwemmen”. 
 

 

1HC: been fixeren. Werken met hele vlakke hand, duim 
aaneengesloten. Omhoog halen, draai naar bank en druk uit 
richting fixatie arm. 
 
 

2HD:  duim tussen spier en bot, druk met handpalm uit. Niet 
om en om. 
 

 

Voet 

1HL: met snuitgreep laterale en mediale rand doen. Andere 
zijde fixeren.  
 

 

2HC:  met duim of 2 vingers de mediale/laterale zijde 
(dorsale/plantaire zijde mag ook) doen. 
 
 
2HD: duim tegen duim (niet op foto). 
 

Tapotements (alleen bij stimulerende massage) 

Een stimulerende massage rond je af met tappotage. 
 
Alle tapotements kunnen worden uitgevoerd op de bovenbeenspieren.  Op de tibialis anterior 3,4,5 
(in lengte richting) met 1 hand doen (evt mediale zijde afdekken).  
 
Op volgorde van intensiteit: 
1. Geproneerde waaierslag; 
2. Gesupineerde waaierslag, waarbij de pink eerst de huid raakt; 
3. Hakken met gespreide vingers, vingers uiteindelijk tegen elkaar, zachtjes, maar snel uitvoeren; 
4. Hakken met gespreide vingers, waarbij de vingers gespreid blijven; 
5. Hakken met alleen de pink; 

1HL 

2HD 

2HC 

1HC 

1HL 

  2HC 
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6. Battre a l’air comprimé: holle rug slag (let op het geluid); 
7. Kloppen met open vuist: met knokkels; 
8. Kloppen met gesloten vuist: ulnair. 
 

Schuddingen (alleen bij sederende massage) 

Een sederende massage rond je af met schuddingen. 
 
Directe schuddingen: hand als een hark recht op de spier zetten. Alle spier(groepen) apart schudden. 
Indirecte schuddingen: been gestrekt van bank iets optillen, ondersteunen bij hiel, er iets aan 
trekken (tractie) en dan schudden. 
 
De tibialis anterior kan niet worden geschud. 
 

Huidhandgrepen 

Nvt 
 

Botverschuiven 

Afronden met botverschuivingen, waarbij je met 2 handen de voet omvat en de duimen naast elkaar 
legt. Met handwortelbeentjes de voetwortels t.o.v. elkaar bewegen. 
 

Sloteffleurage 

1 streek over te behandelen spieren ter afronding.  
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PRAKTIJK ONDERSTE EXTREMITEITEN (achterzijde) 

Uitgangspositie: buiklig, voeten op rol. 
Handdoeken leggen zo nodig boven knieschijf, bekken, schouder. 

  
De te behandelen spieren: 
Billen: m. gluteus maximus en mm. gluteus minimus/medius  
(BILNAAD ALTIJD GESLOTEN HOUDEN!) 

 
Behandelvoorstel: 

• Paperend onderzoek beide benen + intermitterend drukken van het te behandelen been; 

• Vervolgens paperend onderzoek, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, tapotages 
of schuddingen van gluteus musculatuur. Je hoeft dan maar 1 x “met de billen bloot”. 

• Daarna effleurages, petrissages, tapotages of schuddingen van het te behandelen been. 
 

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

Dient tevens ter gewenning aan elkaar.  
 
Idem als genoemd op pagina 1. 

 

Intermitterend drukken van distaal naar proximaal 

Na sporten intimiterend drukken ter dehydratie (depletie) van afvalstoffen. 
Wanneer een persoon niet gesport heeft is het intermitterend drukken ter kennismaking. 
 
Hier kan je geen compartimenten maken. 
 

Effleurages (distaal -> proximaal) 

Aan te houden volgorde:  tweehandig lengte (2HL), éénhandig lengte (1HL),  tweehandig cirkel 
(2HC), tweehandig dwars (2HD) en tenslotte éénhandig dwars (1HD). 

 
Wanneer de persoon nog moet gaan sporten: stimulerende effeleurage toepassen (snelle korte 
bewegingen) en gebruik minder lengte grepen. Wanneer de persoon wel net heeft gesport: 
sederende massage toepassen (langzame lange bewegingen) en gebruik minder crikel en dwars. 
 

2HL:  
M. gluteus maximus: handen naast elkaar vanaf de trochantor major naar bilnaad, homolateraal. 
M. gluteus medius/minimus: handen naast elkaar vanaf de trochantor major naar crista iliaca. 
 

1HL: 
M. gluteus maximus: één hand (met fixatie) naar bilnaad, homolateraal.  
M. gluteus minimus/medius: één hand (met fixatie) van trochantor major richting crista iliaca, 
homolateraal.  
 
Lengte effleurages, ook mogelijk: platgriff/harkengriff (géén zigzag).  

 
2HC:  

Heterolateraal. Cirkelen, zoals je gewend bent o.a. op de rug. Let op bilnaad! 
 
2HD of 1HD:  

Mag beide billen tegelijk (2HD) of 1 bil (1HD, homolateraal, met fixatie), flipperen mag ook. 
Ook éénhandig mogelijk als accent. 
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Frotteren met handdoek (ter stimulatie van de doorbloeding) 

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

Heterolateraal! 

 

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

Petrissages 
Altijd voldoen aan 3 voorwaarden: 

• duidelijk druk moment (“druk uit 2, 3”); 
• ontspan moment; 
• verplaatsmoment. 

 

2HC: 
M. gluteus minimus/medius: cirkelvormige beweging, zoals gewend, druk tegen trochantor major. 
 
M. gluteus maximus: cirkelvormige beweging, zoals gewend, druk op 
onderlaag uit (heterolateraal).  
 
1HC: 

Zowel op de maximus als minimus/medius homolateraal met fixatie, 
aaneengesloten duim. 
 
2HD: 

M. gluteus minimus/medius: heterolateraal, om en om (van 
trochantor major naar crista iliaca (zie foto 1). 
 
M. gluteus maximus:  homolateraal, duim op bilnaad leggen, met 
andere hand hiertegen drukken (zie foto 2). 
 

Tapotements 

Een stimulerende massage rond je af met tappotage. 
 
Op volgorde van intensiteit: 
1. Hakken met gespreide vingers, vingers uiteindelijk tegen elkaar, zachtjes, maar snel uitvoeren; 
2. Hakken met gespreide vingers, waarbij de vingers gespreid blijven; 
3. Battre a l’air comprimé: holle rug slag (let op het geluid); 
4. Kloppen met open vuist: met knokkels; 
5. Kloppen met gesloten vuist: ulnair. 
 

Schuddingen 

Een sederende massage rond je af met schuddingen. 
 
Directe schuddingen: hand als een hark recht op de spier zetten. Alle spier(groepen) apart schudden. 
Indirect: is hier niet van toepassing. 
 

Huidhandgrepen 

Nvt 
 

Botverschuiven 

Nvt 
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PRAKTIJK ONDERSTE EXTREMITEITEN (achterzijde) 

Uitgangspositie: buiklig, voeten op rol. 

Handdoeken leggen zo nodig boven knieschijf, bekken, schouder. 

  
De te behandelen spieren: 
Bovenbeen: hamstringgroep (m. biceps, m. semimembranosis en m. semitendinosis) 
Onderbeen: m. triceps surae (m. gastrocnemius, m. soleus) 

 

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

Dient tevens ter gewenning aan elkaar. Als je nog geen palperend onderzoek hebt gedaan (je mag de 
benen gelijk met de billen doen), moet je dit nu eerst doen. 
 
Idem als genoemd op pagina 1. 
 

Intermitterend drukken van distaal naar proximaal 

Na sporten intimiterend drukken ter dehydratie (depletie) van afvalstoffen. 
Wanneer een persoon niet gesport heeft is het intermitterend drukken ter kennismaking. 
 
Net zoals op voorzijde (pagina 1) compartimenten maken. 
 

Effleurages (distaal -> proximaal) 

Aan te houden volgorde:  tweehandig lengte (2HL), éénhandig lengte (1HL),  tweehandig cirkel 
(2HC), tweehandig dwars (2HD) en tenslotte éénhandig dwars (1HD). 

 
Wanneer de persoon nog moet gaan sporten: stimulerende effeleurage toepassen (snelle korte 
bewegingen) en gebruik minder lengte grepen. Wanneer de persoon wel net heeft gesport: 
sederende massage toepassen (langzame lange bewegingen) en gebruik minder crikel en dwars. 
 

Achterzijde bovenbeen 

2HL: handen naast elkaar vanaf de knieholte richting lies, bij de lies aangekomen de handen lateraal 
afvoeren (naar de trochanter major). In drie stroken. 
 
Diverse grepen mogelijk: V-greep (mag alleen op centrale spiergroep. Mediale zijde onder), hand na 
hand (waarbij de hand start boven de knie wanneer de andere hand bij de lies), hand over hand 
(duim afgespreid, soort trekkende/duwende beweging). 
 
Ook zijn er diverse accenten mogelijk: plattgriff, plattgriff heen harkengriff terug, plattgriff heen 
harkengriff zigzag. ALLEEN BIJ STIMULERENDE MASSAGE. 
 
1HL: bovenstaande grepen mogen (voor zover het kan) ook eenhandig. Én je mag de buitenzijde 
masseren met een gedoseerde knokkel effleurage. 
 
2HC:  het gehele bovenbeen kan cirkelvormig worden behandeld, net als de rug, de buitenzijde 
van het been gaat het makkelijkst heterolateraal, maar mag homolateraal.  
 
2HD:  het gehele bovenbeen kan dwars worden behandeld (handen om en om, ook flipperen 
mogelijk). Binnenzijde been en boven op been mag extra behandeld worden (dwz om en om 
kneden). De laterale (buiten) zijde niet i.v.m. de peesplaat die hier 
aanwezig is. 
 
Knieholte:  
Duim over duim van de pezen lateraal en mediaal (mediaal is héél 
gevoelig, oppassen met de druk). 
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Achterzijde onderbeen: 
2HL: net boven achillespees beginnen, lateraal en mediaal, let op knieholte, handen oprollen. 
 
Diverse grepen mogelijk: V-greep  (mediale hand onder), hand na hand (waarbij de hand start boven 
de knie wanneer de andere hand bij de lies), hand over hand (duim afgespreid, soort 
trekkende/duwende beweging). 
 
Ook zijn er diverse accenten mogelijk: plattgriff, plattgriff heen harkengriff terug, plattgriff heen 
harkengriff zigzag. ALLEEN BIJ STIMULERENDE MASSAGE. 
 
1HL: 

Met fixatie, homolateraal, mag “in één keer” gedaan worden of “in tweeën” (=laterale gedeelte en 
het laterale gedeelte). 
 
2HC: 

Zoals gewend, gespreide ellebogen, homolateraal. 
 
2HD/1HD:  

Net zoals op rug, flipperen mag ook of als accent lateraal/mediaal met één hand. 
 
Achillespees: brommeren tussen duim en wijsvinger. 
 

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 (“druk uit 2, 3”); 
• ontspan moment; 
• verplaatsmoment. 

 

Achterkant bovenbeen 

2HL:  centrale groep. Beginnen bij de knieholte  en eindigen bij de bil. Beide handen op het 
bovenbeen zetten met de duimen tegen elkaar en vingers richting tafel. Spier omhoog /naar achter 
pakken. Uitdrukken op het bot richting heup (schuin naar voren). 
 
1HL: adductoren. Fixeer buitenzijde. Beginnen bij de knieholte en eindigen bij de heup, druk uitoefen 
op het bot richting heup. Duim bovenop, vingers onderop. Trek naar mediaal, iets naar achter. 
Schuin/lateraal uitdrukken. 
 
2HC: adductoren/centrale groep én peesplaat. De handen op de binnenzijde van het been plaatsen 
en om en om de spier uitdrukken op het bot. Dat wil zeggen: met pink lepelen, halve cirkel maken en 
naar JE EIGEN tegengestelde knie uitdrukken. Handen “zwemmen”. 
 
1HC: adductoren/centrale groep. Idem als hierboven, alleen dan met 1 hand duim aangesloten.   
 
2HD:  adductoren/centrale groep. Handen om en om, druk uit met handwortel, duw dus tussen je 
eigen hand uit, duim afgespreid. Inhaken. Duwen. Onderste hand verzetten en weer inhaken. 
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Achterkant  onderbeen  
2HL: beide handen op het onderbeen zetten (beginnen net boven achillespees -> knieholte) met de 
duimen tegen elkaar en vingers richting tafel. Spier omhoog /naar achter pakken. Uitdrukken op het 
bot richting heup (schuin naar voren). 
 

1HL:  mediaal en lateraal op onderbeen, met fixatie. 
 
2HC: allebei de handen plat, werken met vingers. Dus weer: met pink lepelen, halve cirkel maken en 
naar JE EIGEN tegengestelde knie uitdrukken. Handen “zwemmen”. 
 

2HD: beide handen centraal op onderbeen zetten (wel zoals altijd beginnen net boven achillespees 
en naar knie werken). Om en om in elkaar haken en druk uit tegen je eigen hand. 
 

Tapotements 

Een stimulerende massage rond je af met tappotage. 
 
Op volgorde van intensiteit: 
1. Geproneerde waaierslag; 
2. Gesupineerde waaierslag, waarbij de pink eerst de huid raakt; 
3. Hakken met gespreide vingers, vingers uiteindelijk tegen elkaar, zachtjes, maar snel uitvoeren; 
4. Hakken met gespreide vingers, waarbij de vingers gespreid blijven; 
5. Hakken met alleen de pink; 

6. Battre a l’air comprimé: holle rug slag (let op het geluid); 
7. Kloppen met open vuist: met knokkels; 
8. Kloppen met gesloten vuist: ulnair. 
 

Schuddingen 

Een sederende massage rond je af met schuddingen. 
 
Directe schuddingen: hand als een hark recht op de spier zetten. Alle spier(groepen) apart schudden. 
Indirecte schuddingen: voor het schudden van de bovenbeen een hand onder de knie zetten en een 
hand om de enkel (been buigen 90 graden). Hand onder de knie schudden. Voor het onderbeen 
schud je met de hand om de enkel. 
 

Huidhandgrepen 

Nvt 
 

Botverschuiven 

Nvt 


