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PRAKTIJK RUG/NEK 
Uitgangspositie rug: liggend op de buik met de armen langs het lichaam.  

Handdoeken leggen zo nodig boven knieschijf, bekken, schouder. 

 

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

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

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; 

5. Verschuifbaarheid: met vlakke hand op diverse plaatsen.  

 

Intermitterend drukken van caudaal naar craniaal (van billen naar nek) 

Ter gewenning. 

 

Effleurages (caudaal -> craniaal) 

Altijd aanhouden:  LENGTE � CIRKEL � DWARS + TWEEHANDIG � EENHANDIG 

 
Tweehandige lengte effleurages RUG 
1. De vierstreek: met druk craniaal, contact caudaal: 

a. van onder bekkenrand tot aan nekgedeelte; 

b. idem, met eindigen op schoudertop; 

c. idem, met eindigen in okselstreek; 

d. idem, direct langs bekkenrand. 

 

2. Als onder a, maar nu met rugzijde van de vingers: Plattgriff. 

3. Als onder b, maar nu vingertoppen terug: Harkengriff.        Reibungen 

4. Als onder c, maar nu Harkengriff zigzag terug. 

 

5. Duim-over-duim (caudaal-craniaal) van de m. erector trunci: driehoek vormen tussen twee 

handen. Duimen liggen achter elkaar; strijken om beurten lange rugspier uit en over andere duim 

terug naar achteren. 

 

Optioneel: op de m. rhomboideus en m. infraspinatus 

 

6. Tweehandig brommeren: 1 knokkel draaien, terug, 1 knokkel draaien, terug, 1 knokkel draaien 

en uitstrijken over m. erector trunci (tot aan nek). 

 

7. acht-op-een-rij (pianogreep): net naast wervelkolom met 8 vingers (duimen niet) de m. erector 

trunci beetje naar buiten drukken. Dan van caudaal naar craniaal over ligamenten. 

 

Eénhandige lengte effleurages RUG 
1. Eenhandige lengte-effleurage van m. erector trunci. Andere hand houdt contact met huid 

(bijvoorbeeld de arm)! 

a. Met handpalmzijde 

b. Met handwortel (dakje) 

c. Met pinkmuis 

d. Met duimmuis 

 

2. Effleurage van m. rhomboideus (van rand scapula naar wervelkolom). Druk zetten met 

vingertoppen, over wervelkolom heen laten glijden en dan tegelijk druk verleggen naar 

handpalm. Homolateraal. 
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3. Effleurage van m. infraspinatus (van rand scapula naar schouder). Heterolateraal. 

 

2 en 3 worden uitgevoerd vanaf zelfde kant, dan omlopen en vanaf andere zijde wederom. 
 
4. Effleurage van de m. latissimus dorsi: staan bij schouder, pink op zwevende rib van heterolaterale 

zijde. Richting oksel, supineren tot pink in oksel. Duim over schouder. 

 

5. Bekkenrand en rand scapula met pinkmuis. Altijd zo doen, dat je met je hand ‘het hammetje’ of 

scapula kunt vasthouden. Dus duim op ham! 

 

Tweehandige cirkel effleurages RUG 
1. Cirkelende effleurage van de rugspieren tezamen: ellebogen naar buiten. 

 

2. Ook mogelijk: elke spier afzonderlijk (altijd met 2 handen): 

• m. erector trunci aan homolaterale zijde, platte vingers; 

• m. rhomboideus aan homolaterale zijde, platte vingers; 

• m. latissimus dorsi aan heterolaterale zijde, met hele hand; 

• m. infra spinatus aan heterolaterale zijde, met platte vingers of de hele hand, ligt aan de 

bouw van de persoon. 

 

Tweehandige dwarse effleurages RUG 
1. Tweehandig dwars, met beide handpalmen beginnen op de heupen (op tegenovergestelde 

heup). Bewegen met druk naar wervelkolom toe, onder contact weer naar zij. Caudaal -> 

craniaal. Onder contact terug naar bekken. 

 

2. Flipperen, idem als genoemd bij 1, maar dan 1 hand met handrug tegen de zij en “omflipperen” 

na elke streek. 

 

3. Voor elke spier afzonderlijk: 

• m. erector trunci aan heterolaterale zijde met handwortels. Tegen wervelkolom beginnen en 

handwortels naar vingertoppen schuiven; 

• m. latissimus dorsi aan heterolaterale zijde, toppen van vingers raken de behandelbank 

(tenzij de persoon erg fors) is; 

 

4. Optioneel: dwarse duim over duim: op de m. rhomboideus en m. infraspinatus. Dus niet verplicht. 

 

Éénhandige dwarse effleurages RUG 
1. Voor elke spier afzonderlijk: 

• m. erector trunci aan heterolaterale zijde met handwortels. Tegen wervelkolom beginnen en 

handwortels naar vingertoppen schuiven; 

• m. latissimus dorsi aan heterolaterale zijde, toppen van vingers raken de behandelbank 

(tenzij de persoon erg fors) is; 

• m. rhomboideus aan homolaterale zijde, deze wordt hetzelfde uitgevoerd als de lenge 

effleurage, alleen dan dwars op de spier; 

• m. infra spinatus aan homolaterale zijde, deze wordt hetzelfde uitgevoerd als de lenge 

effleurage, alleen dan dwars op de spier. 
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Na de rug, volgt de nek! 

 

Uitgangspositie: liggend op de buik met de armen onder het hoofd en 2 rolletjes onder de oksels en 

een handdoek op de armen (voorhoofd). Handdoek hoeft niet langer tot aan bilnaad terug geslagen 

te worden, tot halverwege de rug is voldoende. 

 

Tweehandige lengte effleurages NEK 
1. Effleurage van de m. trapezius, bestaande uit (homolateraal): wanneer je links staat begin je met 

je rechter hand. 

a. eerste strook: 1 hand inzetten bij 12
e
 rib (bh bandje) met vingertoppen, daarna met hele 

hand naar midden acromion (pars ascendens); 

b. tweede strook inzetten direct na loslaten 1
e
 hand: met handwortels inzetten vanaf C7 

naar acromion (pars transversus); 

c. derde strook inzetten direct na loslaten 2
e
 hand: met afgespreide duim van acromion 

naar nek, onder druk terug (haarwortels -> acromion). 

d. Vierde strook: net zoals tweede strook. 

 

2. Effleurage van de m. trapezius pars descendens: staan aan het hoofdeinde.  Met beide handen 

vanaf schedel trapezius volgen naar acromion met afgespreide duim (hierop géén druk). Ook 

éénhandig te doen evt. 

 

3. Duim over duim van de m. trapezius pars descendens, heterolateraal. Hierbij mag je van 1 of 2 

handen een vuist maken. 

 

Éénhandige lengte effleurage NEK 
1. Met pinkmuis over de m. supra spinatus, heterolateraal. De hand ligt, maar druk is op de 

pinkmuis. Met druk richting acromion, onder contact terug. 

 

Tweehandige cirkelvormige effleurage NEK 
1. Effleurage van de m. trapezius descendens met een paar vingers en transversus met de hele hand 

(duim aangesloten).  Heterolateraal. 

  

Tweehandige dwarse effleurage NEK 
1. Effleurage van de m. trapezius descendens met een paar vingers en transversus met de hele hand 

(duim aangesloten).  Heterolateraal. 

 

2. Dwarse effleurage van de m. intercostalis externi .  

a. staan aan hoofdeinde. Vingers gespreid onder scapula plaatsen (hark). Met druk richting 

bank, onder contact terug; 

b. kan ook met de handen om en om, aan heterolaterale zijde; 

c. handen in elkaar haken, halverwege tussen bank en scapula plaatsen en uit elkaar 

bewegen. Heterolaterale zijde. 

 

Kan in uitgangshouding 1 (armen langs lichaam):  origo en insertie is dan bij elkaar, of 2 

(armen omhoog): origo en insertie is dan verder uit elkaar, maar je kan er wel beter bij. 

 

Éénhandige dwarse effleurage NEK 
1. Effleurage van de m. trapezius descendens en transversus d.m.v. handwortel naar vingertoppen 

te brengen. Heterolateraal. 

 

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! 
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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. 

 

M. erector trunci 

2HC: met platte vingers, homolateraal. Het maakt opzich niet uit of je linksom of rechtsom draait. 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) 

 

1HC: heterolateraal, homo kan wel maar is wat lastiger. De laterale rand van de spier supineren (met 

zijkant hand/pink), de spier uitdrukken tegen de wervelkolom en ontspannen ( het drukmoment met 

de hele hand) verplaatsen en herhalen. 

 

2HD:  duim tussen spier en wervelkolom, druk met handpalm/wortel uit. Niet om en om. Homozijde. 
 

M. rhomboideus 

2HC/ 1HC: mag heterolateraal en homolateraal. Idem als m. erector trunci. Let op dat je niet op de 

wervelkolom drukt. Platte hand. 

 

M. infraspinatus 

2HC/ 1HC: alleen homolateraal. Idem als m. erector trunci. Platte hand. Op schouderblad uitdrukken. 

 

M. latissimus dorsi (uitzondering qua behandeling) 

1HC -> 1HL: heterolateraal. 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 1handig lengte. De handmuis tegen de 

rand van het schouderblad leggen (huid iets naar achter trekken) en de spier oppakken (let 

op dat je niet alleen de huid oppakt en dat je bij vrouwen de borst niet pakt) en uitdrukken 

tegen tussen je eigen duim en vingers. De spier zit nl. ahw “vastgezogen” tegen het zwemvliesje 

(tussen je eigen duim en wijsvinger) –> eendenbek. 

 

2HC->2HD tegengesteld cirkel (draai/druk om en om) bij de okselholte aangekomen de greep 

veranderen in 2handig dwars. Met de 1e hand de spier oppakken, de 2e hand erbij zetten en 

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

Vasthouden, onderste hand wisselen) en met de andere duim de spier uitdrukken, deze handeling 

enige malen herhalen. 

 

M. trapezius (descendens en transversus) 

1HL: aan het hoofdeinde staan, snuitgreep, langzamerhand jezelf verplaatsen naar de zijkant van de 

behandelbank (heterolateraal). Fixatie aan andere zijde. 

 

2HC: handen dwars op de nek zetten (met 2/3/4/5 vingers). Heterolaterale zijde. Uitdrukken naar je 

eigen tegenovergestelde knie. Transversus uitdrukken naar caudaal. 

 

2HD: dwarsegreep met vingers tegen duim, om en om. Transversus met hele hand.  
 

M. supraspinatus:  
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1HC: met hand optillen onder de clavicula, andere hand cirkels maken en uitdrukken naar caudaal. 

 

Fricties 

Zo nodig, wanneer je een myogelose hebt gevoeld. 

 

Tapotements (alleen bij sederende massage) 

Op volgorde van intensiteit (mag homo-(schouders in zij) en heterolateraal): 

 

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. 

 

Variatie: éénhandig hakken op de lengte richting van de m. erector trunci, waarbij je de wervelkolom 

met de andere hand afdekt. 

 

Schuddingen (alleen bij stimulerende massage) 

Pols in lengte richting van de spier, schudding vindt dwars plaats. Hand als een hark op de spier 

plaatsen. Van caudaal naar craniaal en terug. 

 

Direct / indirect schudden: je schudt de spier direct, zoals hierboven. Wanneer je de m. erector trunci 

links direct schudt, schudt deze rechts indirect mee. 

 

Huidhandgrepen (uitsluitend in een trainings- en wedstrijdloze periode) 

Worden uitsluitend op de rug uitgevoerd ter ondersteuning in de trainings- en wedstrijdloze 
periode. 
 
1. Huidrollen in lengte en dwarse richting: 

a. In de lengte over de m. erector trunci: met 2 handen aan één zijde “vel” omlaag brengen, 

vastpakken, en via duizendpootmethode omhoog rollen. 

b. Dwars over de m. latissimus dorsi: huid van bankzijde naar wervelkolom brengen, 

vastpakken, en via duizendpootmethode terug richting de bank rollen. 

 

2. Huidverschuivingen: 

a. S methode. Met beide handen een C maken en deze op de spier in elkaar schuiven zodat 

je een soort S krijgt. 

b. 3-1-5-cm methode: waarbij je je handen op 3cm van elkaar zet, daarna de huid naar 

elkaar brengt tot 1cm en snel naar 5cm uitrekt. 

 

3. Huidplukken: recht en met draai (snel plukken tussen duim/wijsvinger). 

 

Botverschuiven 

Nvt 

 

Sloteffleurage 

1 streek over de te behandelen spieren ter afronding. 

 


