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Massage van de 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) 

 

 

De uitgangshouding 

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

- Zittend op de bank met de rug tegen de klep (Pectoralis Major) 

- In Buiklig met de armen langs het lichaam (latissimus dorsi, infraspinatus, rhomboideus) 

- In buiklig met de handen onder  (deltoïdeus, trapezeus, supra spinatus) 

 

Het bedekken van het model 
Het model neemt plaats op een krukje 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. Bij de 

verdere behandeling kan de handdoek op dezelfde manier blijven zitten 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.  

 

Het Palperend onderzoek en intermitterend drukken 

Dit kan op 2 manieren worden uitgevoerd; 

- Het model op een krukje waarbij de pectoralis wordt gepalpeerd en het intermitterend 

 drukken wordt uitgevoerd (ter gewenning of depletie) Hierna kan de verdere behandeling 

 van de pectoralis worden uitgevoerd op de massagebank, Na positie wisseling naar buiklig 

 de rest van het palperende onderzoek en het intermitterend drukken uitvoeren en de gehele 

 behandeling afmaken. 

- Het model op een krukje waarbij alle spieren worden gepalpeerd en het intermitterend 

 wordt uitgevoerd. De handdoek dient hierbij door het model onder de armen te worden 

 geklemd. Let wel op dat je het model niet wegdrukt dus zorg dat je bij het intermitterend 

 drukken met de ene hand druk geeft en met de andere hand steun. 
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De m. Pectoralis Major. 
 

Effleurages 

Bij het vrouwelijke model het deel wat vrij ligt ter behandeling vanaf het borstbeen richting 

okselholte in de lengte effleureren, afhankelijk van de grootte van de spier 1 of 2 handig, bij het 

mannelijke model kan de gehele spier worden behandeld vanaf het borstbeen richting okselholte. 

(Let op - erg veel borsthaar is een contra indicatie en over de tepel met de hand een soort 

kommetje vormen zodat de druk afneem) De begrenzing van de okselholte aan de voorzijde kan 

hierbij eveneens worden meegenomen. Diverse accenten zoals duim over duim hand na hand etc. 

zijn mogelijk. 

Voor de 2 HC plaats nemen schuin aan de achterzijde (hetero lateraal) van het model en de ene 

hand voorlangs op de spier plaatsen en de andere hand via de achterzijde en andere kant van de 

nek op de spier plaatsen en cirkelvormig effleureren. Als je er moeilijk bij komt kan je de klep iets 

laten zakken waardoor het model iets platter komt te liggen en je er makkelijker bij kunt. 

Afhankelijk van de grootte van de te behandelen spier kan je de spier 1 of 2 handig dwars 

effleureren vanaf de bovenzijde (vanaf sleutelbeen richting borstbeen) evt. met accenten. 

 

Petrissages 

1 HL de begrenzing van de okselholte voorzijde kan net als bij de latissimus dorsi uit zijn ligging 

worden gehaald en worden uitgedrukt. 

1 of 2 HC; Het platte deel van de pectoralis kan afhankelijk van de grootte van de spier 1 of 2 

handig cirkelvormig worden gepetrisseerd door de de spier uit zijn ligging te halen en uit te 

drukken op de onderliggende ribben. 

2HD de begrenzing van de okselholte kan net als bij de latissimus dorsi 2 handig worden 

behandeld. 

 

Fricties 

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

 

Schuddingen en tapotements 

De schuddingen en tapotements worden alleen uitgevoerd bij de man. 

 

Voor de behandeling van de rugspieren verwijs ik je door naar het overzicht van de rug en 

voor de deltoïdeus naar de bovenste extremiteiten, met dien verstande dat de spier wordt 

behandeld in buiklig met de handen onder het voorhoofd. 

 

De behandeling van de schoudergordel kan op diverse manieren en uitgangshoudingen van 

het model worden uitgevoerd. Kies voor jezelf evt. in overleg met het model de 

uitgangshoudingen die bij jou en het model het fijnste werken. 

 

Ook de volgorde van de te behandelen spieren kan op diverse manieren. Maak een 

combinatie waarbij het model zo min mogelijk van uitgangshouding hoeft te veranderen om 

rust en een regelmaat te creëren.  


