
spier positie deel origo insertie functie

Erector Trunci rug Crista Iliaca, sacrum
Processie Spinosi en transversi, anguli 

costae, os occipitale

Rugstrekken (extensie), zijwaarts buigen 

(lareroflexie), deflexie

Quadratus 

Lumborum
rug Crista iliaca 12e rib, processi transversi van L1 t/m 4

lateraal flexie romp of optrekken 

bekkenhelft bij unilaterale werking en 

daling 12 costa (uitademingsspier)

Sternocleidomastoid

eus
hals Sternum, clavicula processus mastoideus (schedel)

bilateraal: dorsaalflexie hoofd of 

beweging voor inademing, Unilateraal: 

lateraalflexie hoofd en hetrolaterale 

rotatie, hulpinspiratiespier

Scaleni hals
processie transversie van de 

cervivale wervels
Costa 1 en 2

bilateraal: naar boven trekken van de 

ribben of ventraalflexie halswervelkolom, 

Unilateraal: ventraal-lateraal flexie 

halswervelkolom, hulpinspiratiespier

intercostali interni en 

externi
thorax costae costae

interni: spelen rol bij het dalen van de 

thorax-uitademing (expiratie), Externi: 

spelen een rol bij het heffen van de 

thorax -inademing (inspiratie)

pars lumbalis 

(lende)

pars sternalis 

(borstbeen)

pars costalis (2 

ribbengedeeltes)

Obliquus abdominis 

internus ( schuine 

buikspieren)

buik

crista iliaca, de band van 

poupart (lig. Inguinale(liesband)) 

en lende fascie

Costa 10 en 11 en de rectusschede  ( Het 

vezelverloop is van lateraal beneden naar 

mediaal boven)

lateraalflexie en draaiing van de romp

obliquus abdominis 

externus
buik

buitenvlakte costae 5 t/m 12 en 

lendefascie

costa iliaca, rectusschede en band van 

poupart(lig.inguinale(liesband))(het 

vezelverloop is van lateraal boven naar 

mediaal beneden)

lateraalflexie en draaiing van de romp

spieren studiehulp

Diafragma thorax

In het lendedeel 3 gaten waardoor de aorta, slokdarm (oesofhangus), 10e 

hersenzenuw (nervus vagus), nervus phrenicus, de vena cava inferior en de 

ductus thoracicus lopen

Door contractie van het spiergedeelte zal 

de peesplaat naar beneden gaan. De 

koepel wordt als het ware afgevlakt. Er 

Wordt zodoende ruimte gewonnen in de 

thoraxholte. De longen worden naar 

beneden getrokken en berwerkstelligen 

de inademing

het diafragma vormt de scheding tussen borst- en buikholte en heeft de vorm 

van een koepel

De 3 delen vormen samen het spiergedeelte van het diafragma en komen 

samen in het centrum tendineum (centrale peesplaat)
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Transversus 

abdominis (dwarse 

buikspieren)

buik

Binnenzijde (aan kraakbeen) 

onderste 6 costae, lende fascie, 

crista iliaca, band van poupart

Linea alba (rectusschede)

Spanning in de buikholte vergroten, 

ondersteuning van de ingewanden, 

uitademingsspier.

rectus abdominus 

(rechte buikspier)
buik

voorzijde thorax Costae 5 tot 7 

en processus xiphoide

mediaal van het tuberculum pubicum. De 

spier bestaat uit 2 helften, gescheiden in 

demediaanlijn door een peesblad (linea alba) 

die op 1/3 van onderaf een rond litteken 

draagt, de navel (umbilicus) Het verloop van 

de spiervezels wordt onderbroken door 3 of 4 

dwarslopende peesstroken die de spier dus 

verdelen in 4 of 5 buiken. De spier is 

omgeven door een sterke fascie (vagina 

rectus abdominis) die belangrijk is voor de 

aanhechting van de andere buikspieren

onderste punt vast: ventraalflexie romp 

en thorax naar beneden trekken. 

Bovenste punt vast: bekken achterover 

kantelen, Beide punten vast: spanning in 

de buikholte verhogen (uit- ademing of 

buikpers. 

pectoralis minor schouder Costa 3,4 en 5
processus coracoideus. (vezelverloop in 

schuin bovenwaartse richting)

Schoudergordel naar voren en beneden 

trekken (protractie en depressie) 

Hulpinademingsspier (fixatie 

noodzakelijk)

pars clavicularis
sternumgedeelte van de 

clavicula
anteflexie en endorotatie van de arm

pars 

sternocostalis
sternum en 2e tot 6e rib adductie van de arm

pars abdominalis schede van de rectus abdominis
retroflexie van de arm vanuit 

geanteflecteerde stand

Rhomboideus rug

processi spinosi van de 

onderste 2 cervicale wervels en 

de bovenste 4 thoracale wervels

Mediale rand van de scapula. De spier loopt 

over de erector trunci in schuin 

benedenwaarse richting

adductie en elevatie van de scapula. Het 

schouderblad tegen de romp aangedrukt 

houden.

levator scapulae hals
processi transversi van C1 tot 

C4
binnen-bovenhoek van de scapula

Scapula omhoog trekken (elevatie), 

Unilateraal: homolaterale rotatie en 

lateroflexie in de nek, Bilateraal: 

dorsaalflexie cervicale wervelkolom

pectoralis major schouder De crista tuberculi majoris van de humerus

De Pectoralis majos is belangrijk bij alle werp- en slagbewegingen, zwemmen, klimmen en klauteren. Bovendien is de spier een belangrijke hulpinspiratiespier. Fixatie van de 

bovenste extremiteit is dan wel noodzakelijk
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Trapezius rug

linea semi-lunaris (halvemaan 

vormige lijn) van het 

achterhoofdsbeen, lig. Nuchae 

(nekband) en de processi 

spinosi van alle thoracale 

wervels

Acrominonzijde van de clavicula en het 

acrominon en de spina scapulae

Pars Descendens: trekt de hele gordel 

naar boven (elevatie), Pars transversus: 

trekt de hele gordel zuiver zijwaarts, Pars 

ascendens: trekt de hele gordel naar 

beneden (depressie) De gehele spier: 

adductie van de gordel. Het dalende 

gedeelte (pars decendens) geeft 

bovendien een werking van het hoofd bij 

gefixeerde gorde: bilateraal: dorsaalflexie 

van het hoofd, Unilateraal: heterolaterale 

draaiing van het hoofd en latero-flexie

latissimus dorsi rug

Crista iliaca, lendefascie, 

processie spinosi van de 

onderste 5 thoracale wervels 

(dit laatste deel wordt door de 

trapezius bedekt) Costae 10 t/m 

12

Crista tuberculi van de humerus

adductor van de arm, endorotatie arm, 

retroflexie (uit geanteflecteerde stand) de 

spier houd de scapula tegen de romp 

gedrukt, de spier speelt een rol bij 

slagbewegingen, hulpexpiratiespier

serratus anterior schouder 1e tot 9e of 10e costa mediale rand van de scapula

De scapula naar voren trekken, Het is de 

voornaamste spier voor het heffen van 

de arm boven horizontaal (abductie-

elevatie), hulpinspiratiespier

supraspinatus schouder fossa supraspinata tuberculum major van de humerus en kapsel abductie van de arm, kapselspanner

infraspinatus schouder fossa infraspinatus tuberculum major van de humerus en kapsel
Exorotatie van de arm, kapselspanner, 

enigszins adductie van de arm

teres minor schouder
lateraal naast de infraspinatus 

aan de scapula

tuberculum major humeri (de pees loopt ook 

naast die van de infraspinatus) en kapsel

Exorotatie van de arm, kapselspanner, 

enigszins adductie van de arm

subscapularis schouder fossa subscapularis tuberculum minor humeri en kapsel
endorotatie van de arm, adductie van de 

arm, kapselspanner

Samen met de romboideus vorm de serratus anterior een soort sjerp om de thoraxwand waarin de scapula zit. Zo zal de mediale rand van de scapula op zijn plaats blijven
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teres major schouder onderhoek van de scapula
crista tuberculi minoris humeri (de spier loopt 

smaen met de latissimus dorsi)

adductie van de arm, endorotatie van de 

arm, retroflexie van de arm uit 

geanteflecteerde stand

pars clavicularis adductie, anteflexie, endorotatie

pars acromialis abductie

pars spinatus adductie, retroflexie, exorotatie

biceps brachii arm

2 pezen vanaf de scapula: caput 

brevis (processus coracoideus), 

caput longum (tuberculum 

supraglenoidale scapulae) Deze 

origo is intra-capsulair

een krachtige eindpees an de tuberculum 

radii

flexie van de elleboog, anteflexie van de 

arm, supinatie van de onderarm

coracobranchialis arm processus coracoideus
mediale zijde humerus op gelijke hoogte als 

de deltoideus

tussenstand voor exo- en endorotatie, 

adductie en anteflexie van de arm

branchialis arm

voorzijde van de bovenarm waar 

de deltoideus eindigt tot vlak 

boven het ellebooggewricht

tuberositas ulnae krachtige flexor van de elleboog

caput longum
tuberculum infraglenoidale 

scapulae

caput mediale
mediaal aan de achterzijde van 

de humerus

caput laterale
lateraal aan de achterzijde van 

de humerus

flexoren groep arm epicondylus medialis humeri via palmzijde naar hand en vingers
flexie elleboog, pronatie van de hand, 

palmairflexie van pols en flexie vingers

deltoidius schouder

tuberositas deltoidea van de humerus. De 

deltoideus heeft de vorm van een driehoek 

en omspant zo het gehele schoudergewricht 

(griekse hoofdletter delta

De bicepspees wordt bij de pronatie om de radius gerold. Die daardoor wegdraait naar buiten. De biceps wordt uitgerekt. In een hoek van 90 graden tussen boven en 

onderarm wordt de volledige kracht van de biceps gebruikt voor de supinatie. Hoe meer de elleboog gestrekt wordt, hoe minder de biceps met de supinatie meewerkt. De 

kracht van de supinatie kan nog worden verhoogd door een retroflexiestand in de schouders. In deze stand is de biceps gerekt over de schouder en in prima stand om te 

contraheren. In beginsel de wet van Starling (het voorspannen van de biceps (bv een schroef vastdraaien)

triceps brachii arm olecranon

extensie van de elleboog, voor het lange 

hoofd extra: adductie van de arm en 

retroflexie uit de geanteflecteerde stand 

van de arm

De spieren supraspinatus, infraspinatus, teres minor en subscapularis staan bekend als de rotatorcuf. De spieren geven als kapselspanners stabiliteit in het schoudergewricht
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extensoren groep arm epidondylus lateralis humeri via de dorsaalzijde naar hand en vingers
flexie elleboog, supinatie van de hand, 

dorsaalflexie pols, extensie vingers

handspieren hand

iliopsoas heup

iliacus heup

fossa illiaca, het is een platte 

waaiervormige spier waarvan de 

eindpees loopt over de 

bekkenrand

trochanter minor
samen met de psoasas major: anteflexie 

en exorotatie heup, ventraalflexie romp

psoas major heup

zijvlakten van wervels th 12 t/m 

L 5 Het is een parallelvezelige 

spier waarvan de eindpees 

versmelt met die van de iliacus

trochanter minor
samen met de iliacus: anteflexie en 

exorotatie heup, ventraalflexie romp

psoas minor heup wervellichaam van th12 en L1
crista pubica, deze spier splitst zich af van de 

mediale zijde van de psoas major

achterover kantelen of ventraalflexie 

wervelkolom

glutaeus medius -

minimus
bil

buitenvlakte van het os ilium. De 

medius bedekt de minimus
trochanter major

abductie van het been, ante- en 

retroflexie van het been, exo- en 

endorotatie van het been

glateus maximus bil
os ilium, os sacrum, lendefascie 

en lig. Sacrotuberale

tuberositas glutae en tractus iliotibialis. Deze 

spier bedekt beide voorgaande spieren

retroflexie van het been of 

achteroverkantelen bekken, ab- en 

adductie van het been, exorotatie van het 

been

origo en insertie liggen uitsluitend aan de botjes van de hand

bestaat eigenlijk uit 3 spieren:
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tensor fascia latae been

spina iliaca anterior superior 

Een krachtige spier waarvan de 

spierbuik na ongeveer 20 cm 

overgaat in een krachtig 

peesblad dat het bovenbeen 

omkleed (fascia latae) De fascia 

gaat over in de tractus 

iliotibialis. Deze streng spant 

zich tussen bekken en tibia. De 

tractus speel een belangrijke rol 

bij het tegenwerken van de 

buigingskrachten die op de 

femur worden uitgeoefend

Tuberculum van Gerdy op de condylus 

lateralis tibea tractus iliotibialis

aanspannen van de fascia bij geheven 

been (bij het teruggan van het been 

wordt deze taak overgenomen door de 

glataeus maximus) Verder helt de spier 

mee bij abductie, anteflexie en 

endorotatie van het been en extensie van 

de knie

adductoren groep been rond het foramen obturatorium

binnenachterzijde van het femur, 

uitgezonderd de m. gracilis die het 

kniegewricht overspant en vasthecht mediaal 

aan de tibia

adductie van het been, ante- en 

retroflexie van het been of 

achteroverkantelen van het bekken 

(alleen kleine bewegingsuitslagen), 

bovendien voor de m. gracilis: flexie knie 

en endorotatie van het onderbeen bij 

gebogen knie

quadriceps femoris been

vastus lateralis, intermedius en 

medialis op het femur, rectus 

femoris: spina iliaca anterior 

enferior

tuberositas tbibae

extensie van de knie, voor de rectus 

femoris : anteflexie been of voorover 

kantelen bekken

sartorius been

SIAS, Het is de spier met de 

langste buik in ons lichaam, 

tevens een mooi voorbeeld van 

een parallelvezelige spier. De 

spier loopt van de voorzijde van 

het been naar de mediale zijde, 

passeert de knie achter de as 

van het gewricht en hecht vast 

aan de mediale bovenzijde van 

de tibea

condylus tibialis medialis

flexie van de knie, endorotatie bij 

gebogen onderbeen, anteflexie, 

exorotatie en abductie in de heup of 

vooroverkantelen van het bekken, 

spannen van de dijbeenfascie 

(kleermakerszit)

we onderscheiden 4 hoofden aan de spier 1 het laterale hoof (vastus lateralis), 2 het middelste hoof ( vastus intermedius) 3 het mediale hoofd (vastus medialis) 4 het rechte 

hoofd (rectus femoris). Van deze spieren een krachtige eindpees, waarin de patella in ingebed, naar de tibia
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caput longum tuber ischiadicum

caput brevis
dorsale gedeelte van de diafyse 

van het femur

semimembranosus hamstring tuber ischiadicum condylus tibialis medialis

retroflexie van het been of 

achteroverkantelen bekken, flexie van de 

knie, endorotatie bij gebogen knie

semitendinosus hamstring tuber ischiadicum

condylus tibialis medialis. Hier hechten zich 

ook vast de gracilis en de sartorius, die zo 

met de semitendinosus de pes anserinus 

(ganzepoot) vormen

retroflexie van het been of 

achteroverkantelen bekken, flexie van de 

knie, endorotatie bij gebogen knie

tibialis anterior been tibia en membrana interrosea
basis van de metatarus 1 en os. Cuniforme 1 

aan de voetzoolzijde

bovenste spronggewricht: dorsaalflexie, 

onderste spronggewricht: supinatie

soleus been
arcus solei (achterzijde tibia en 

fibula
mediodorsaal op tuber calcanei

plantairflexie in het bovenste 

spronggewricht, supinatie in het onderste 

spronggewricht

gastronemius been

twee koppen die ontspringen 

aan de tweee condyli van het 

femur, de twee koppen smelte 

samen tot 1 pees, waar ook de 

pezen van de soleus in zijn 

versmolten de achillespees

tuber calcanei

plantairflexie in het bovenste 

spronggewricht, supinatie in het onderste 

spronggewricht en flexie in de knie

spieren aan de rugzijde van de voet - functie: strekken van de tenen

voetzoolspiertjes: functie: het in stand houden van het voetgewelf (in zijn totaliteit) en flexie tenen

biceps femoris hamstring caput fibulae

retroflexie van het been of 

achteroverkantelen bekken, flexie van de 

knie, exorotatie bij gebogen knie
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