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PRAKTIJK SCHOUDERGORDEL 

De massage van de schoudergordel is een complex geheel dat op diverse manieren kan worden 

uitgevoerd en dat qua behandeling voor een man en een vrouw ook nog verschillen heeft. 

 

De massage van de schoudergordel bestaat uit de volgende delen 

- pectoralis major 

- deltoïdeus 

- de rugspieren (latissimus dorsi, infraspinatus, rhomboïdeus, supra spinatus, trapezius) 

 

Gezien de te behandelen spieren is er sprake van 3 uitgangshoudingen: 

 

1. Zittend op de bank met de rug tegen de klep (pectoralis major) 

2. In buiklig met de armen langs het lichaam (latissimus dorsi, infraspinatus, rhomboideus) 

3. In buiklig met de handen onder hoofd (deltoïdeus, trapezius, supraspinatus) 

 

Bij de verdere behandeling kan de handdoek op dezelfde manier blijven zitten zoals bij de palpatie of 

kan de handdoek zo worden geplaatst dat alleen de te behandelen zijde vrij is, dus dat de andere 

zijde ook wordt afgedekt door de handdoek schuin over het lichaam wordt geplaatst. 

 

 In de buiklig dienen de niet te behandelen spieren geheel te worden afgedekt. 

 

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

Het model neemt plaats, zittent op de behandelbank, en bij de palpatie dient de handdoek om het 

bovenlichaam te worden geslagen. Bij een vrouwelijk model wordt de handdoek zo omgeslagen dat 

de borsten bedekt zijn, bij de man mag de handdoek lager, zodat de gehele pectoralis palpeerbaar is.  

 

Deze kan op diverse manieren worden uitgevoerd, oa: 

1. Zittend op de hoek van de bank: alle te masseren spieren palperen. 

 

2. Beginnen in uitgangshouding 1: complete behandeling uitvoeren van: 

de pectoralis; 

 

3. Wisselen naar uitgangshouding 2: complete behandeling uitvoeren van: 

 de latissimus dorsi, infraspinatus en rhomboideus; 

 

4. Wisselen naar uitgangshouding 3: complete behandeling uitvoeren van: 

 de trapezius en deltiodeus. 

  

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; 

5. Verschuifbaarheid: met vlakke hand op diverse plaatsen (rug).  

 

Intermitterend drukken van caudaal naar craniaal (distaal naar proximaal) 

Ter gewenning of depletie. 

 

Effleurages (caudaal -> craniaal) 

 

UITGANGSHOUDING 1 

M. pectoralis major 

1HL: vanaf borstbeen naar schouder, inzetten bij vrouw voor zo ver verantwoord, bij de man kan 

dit vanaf het borstbeen. Opletten dat je een kommetje maakt als je over de tepel heen gaat . 



Sportmassage – Praktijk:  massage schoudergordel 

 

Paula Pot           2 

 
 

2HC: schuin achter de persoon staan, cirkelen. 

2HD: ook schuin achter de persoon staan, verder idem (maar dan dwars) 

 

UITGANGSHOUDING 2 

M. latissimus dorsi (heterolateraal) 

1HL:  staan bij schouder, pink op zwevende rib van heterolaterale zijde. Richting oksel, supineren 

tot pink in oksel, duim over schouder. 

2HC: met hele hand 

2HD: met handwortels richting bank, hand oprollen. 

1HD: idem als 2HD 

 

M. infraspinatus (heterolateraal) 

2HL: duim over duim -> is optioneel.  

1HL: van rand scapula naar schouder). 

2HC: met platte vingers (kleine persoon) of hele hand (grote persoon). 

2HD: duim over duim -> optioneel 

1HD: met hele hand, idem als 1HL alleen dan in dwarse richting 

 

M. rhomboideus (homolateraal) 

2HL: duim over duim -> is optioneel.  

1HL: van rand scapula naar wervelkolom). Druk zetten met vingertoppen, over wervelkolom heen 

laten glijden en dan tegelijk druk verleggen naar handpalm. 

2HC: met platte vingers.  

2HD: duim over duim -> optioneel 

1HD: met hele hand, idem als 1HL alleen dan in dwarse richting 

 

UITGANGSHOUDING 3 

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 is optioneel). 

 

M. trapezius 

2HL: 4 stroken: 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. 

 

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

handen vanaf schedel trapezius volgen naar acromion met afgespreide duim. 

 

Duim over duim van de m. trapezius pars descendens, heterolateraal.  

 

2HC: de m. trapezius descendens met een paar vingers en transversus met de hele hand (duim 

aangesloten).  Heterolateraal. 
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2HD: Effleurage van de m. trapezius descendens met een paar vingers en transversus met de hele 

hand (duim aangesloten).  Heterolateraal. 

 

1HD: Effleurage van de m. trapezius descendens en transversus d.m.v. handwortel naar 

vingertoppen te brengen. Heterolateraal. 

 

M. supraspinatus 

1HL: met pinkmuis. De hand ligt, maar druk is op de pinkmuis. Met druk richting acromion, onder 

contact terug. 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! 

 

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. 

 

UITGANGSHOUDING 1 

M. pectoralis major 
  

1HC -> 1HL Net zoals bij latissimus dorsi. 

2HC -> 2HD Net zoals bij latissimus dorsi. 

 

UITGANGSHOUDING 2 

M. latissimus dorsi  

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. infraspinatus 

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

uitdrukken. 

 

M. rhomboideus 

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

de wervelkolom drukt. Platte hand. 



Sportmassage – Praktijk:  massage schoudergordel 

 

Paula Pot           4 

 
 

UITGANGSHOUDING 3 

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. 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:  

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

 

Fricties 

Myogelosen zijn te verwachten in de aanhechting op het borstbeen en sleutelbeen. 

 

Tapotements (alleen bij stimulerende 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); 

 

Schuddingen (alleen bij sederende 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. 

 

Rug/nek:  

je schudt de spier direct, zoals hierboven. Wanneer je de spier links direct schudt, schudt deze rechts 

indirect mee. 

 

M. pectoralis major:  

de schuddingen worden alleen uitgevoerd bij de man (dus niet bij dames). Wanneer je links direct 

schud, dan schudt rechts indirect mee. 

 

Bovenarm (m. deltiodeus) 

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. 

 

Sloteffleurage 

1 streek over de te behandelen spieren ter afronding. 


