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SPORTMASSAGE  les 1 woensdag 190907 

 

Hoofdstuk 1 

 

Anatomie of ontleedkunde: 
Kennis van de bouw van het menselijk lichaam 

 

1.1 plaatsbepalende uitdrukkingen 

 

anatomische stand ( de stand die gebruikt wordt voor de inspectie van personen) 

rechtop 

voeten uit elkaar 

tenen naar voren 

handpalmen naar voren langs het lichaam 

de duimen naar buiten 

 

mediaal ( = middellijn) 

dichtbij het midden of daar dichterbij dan een ander punt 

bv: de grote teen ligt mediaal tov de kleine teen 

 

lateraal (= zijdelings wat terzijde ligt) 

van het midden af gelegen 

bv: het oor ligt lateraal 

 

centraal (profundus, internus)  (= in het midden gelegen) 

naar het binnenste van het lichaam 

dieper het lichaam in 

bv: het hart ligt centraal 

 

perifeer (superficialis, externus) (= aan de omtrek aan de buitenzijde) 

aan de oppervlakte van het lichaam 

in de richting van het lichaam verlaten 

bv: de huid is een perifeer orgaan, de huid van neus en oren 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proximaal (= het meest nabij het anatomisch centrum, de oorsprong gelegen) 

naar de romp toe gelegen 

bv: de knie ligt proximaal t.o.v. de voet 

 

distaal (= het verst verwijderd van het anatomisch centrum, de oorsprong) 

van de romp afgelegen 

bv: de voet ligt distaal t.o.v. de knie 

 

 

centraal en perifeer worden gebruikt bij het benoemen van de 

plaats van lichaamsdelen 

profundus, internus, superficialis, externus worden gebruikt bij het 

herleiden naar de plaats van bv de spieren(vervoegingen) 
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Extremiteiten: 
Bovenste extremiteiten: de armen 

Onderste extremiteiten: de benen 

 
ventraal (anterior) (=aan de buikzijde gelegen) 

aan de voorzijde van het lichaam gelegen 

bv: de buikspieren liggen aan de ventrale zijde van de romp 

 

dorsaal ( posterior) (= tot de rug of rugzijde behorend) 

Aan de rugzijde van het lichaam gelegen 

Bv: de rugspieren liggen aan de dorsale zijde van de romp 

Dorsaal bij de hand: de handrug 

Dorsaal bij de voet : de voetrug 

 

De uitdrukkingen ventraal en dorsaal worden 

zowel voor de romp als voor de extremiteiten gebruikt. 

 

craniaal (superior) (= in de richting van de schedel) 

naar het hoofd toe gelegen 

bv: de halswervels zijn craniaal gelegen t.o.v. de lendenwervels 

 

caudaal (inferior) (= in de richting van de stuit) 

naar de stuit toe gelegen 

bv: de lendenwervels zijn caudiaal gelegen t.o.v halswervels 

 

De uitdrukkingen craniaal en caudiaal zijn alleen van toepassing 

voor de romp en de schedel  
 

radiaal (radialis=spaakbeen) 

aan de zijde van de radius gelegen ofwel de duimzijde van de onderarm 

 
ulnair (ulna = ellepijp) 

aan de zijde van de ulna gelegen ofwel de pinkzijde van de onderarm 

 

palmair (= de handpalm betreffend) 

aan de palmzijde van de hand gelegen 

 

plantair (=aan de zoolkant m.b.t. de voetzool) 

aan de voetzoolzijde gelegen 

 

sinister (=links, linker) vanuit de te inspecteren persoon gezien 

links gelegen 

dexter (rechts, rechter) vanuit de te inspecteren persoon gezien 

rechts gelegen 

De uitdrukkingen proximaal en distaal zijn met name van 

toepassing voor de extremiteiten(de ledematen).  

Massagehandgrepen op de extremiteiten 

worden voornamelijk uitgevoerd van distaal naar proximaal. 
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1.2 Bewegingsbepalende uitdrukkingen 

de bewegingen worden altijd uitgevoerd vanuit de ruststand/nulstand 

 

flexie: (ww flecteren) 

een eenvoudige beweging 

bv: in het elleboog of kniegewricht 

 

anteflexie: ( beweging en stand van het lichaam) 

het voorwaarts bewegen van arm of been in schouder en heupgewricht 

 

retroflexie: (beweging en stand van het lichaam) 

het achterwaarts bewegen van arm of been in schouder of heupgewricht 

 

ventraalflexie: 

het naar voren buigen zoals bij het hoofd of van de gehele romp 

(beweging vanuit de wervelkolom niet vanuit de heup) 

vanuit de heup wordt het anteflexie 

 

dorsaalflexie: 
het naar achteren buigen zoals bij het hoofd of van de gehele romp 

(beweging vanuit de wervelkolom niet vanuit de heup) 

vanuit de heup wordt het retroflexie 

 

hand: 

rugzijde = dorsaal 

palmzijde = ventraal 

 

voet: 

rugzijde = dorsaal 

zoolzijde = plantair 

 

deflexie: 

het terugkomen vanuit ventraalflexie van de romp 

richting de neutrale rechtopgerichte stand. 

 

plantairflexie: 
het naar beneden bewegen(richting voetzoolzijde) 

van de gehele voet in het enkelgewricht 

 

palmairflexie: 
het naar beneden bewegen (richting handpalmzijde) 

van de hand in het polsgewricht 

 

ulnairflexie of ulnairdeviatie: 

een beweging van de hand naar de pinkzijde in het polsgewricht 

in de richting van de ulna  

 

radiaalflexie of radiaaldeviatie: 

een beweging van de hand naar de duimzijde in het polsgewricht 

in de richting van de radius 
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lateraalflexie (lateroflexie) 

een zijwaartse buiging van het hoofd in de richting van de schouder 

de romp zijwaarts buigen (vanuit de wervelkolom) 

 

extensie: 
het strekken van de elleboog, de knie, de vingers en de tenen 

 

abductie: 

het zijwaarts afvoeren van arm of been in schouder of heupgewricht 

 

adductie 

het zijwaarts aanvoeren van arm of been in schouder of heupgewricht 

wanneer arm of been zijwaarts is geheven. 

 

rotatie: 
Een draaiende beweging in een gewricht 

 

endorotatie: 
arm of been draaien vanuit het schouder of heupgewricht naar binnen 

 

exorotatie: 
arm of been draaien vanuit het schouder of heupgewricht naar buiten 

 

endorotatie en exorotatie zijn ook mogelijk in het kniegewricht 

onder voorwaarde dat de knie gebogen is 

 

circumductie: 

combinatie van bewegingen bij elkaar 

een beweging van de arm of het been in schouder of heupgewricht 

waarbij een kegelvorm wordt beschreven 

torsie: 

een draaiende beweging in de wervelkolom als we draaien met 

het hele lichaam, waarbij we spreken van wringing 

 

pronatie: 
beweging van de onderarm in het ellebooggewricht 

waarbij de handrug naar boven wordt gedraaid 

 

supinatie: 
beweging van de onderarm in het ellebooggewricht 

waarbij de handpalm naar boven wordt gedraaid 

 
inversie: (=door de enkel gaan) 

beweging van de voet waarbij de binnenrand 

van de voet wordt geheven.  

Een combinatie van bewegingen in de enkel/voet: 

plantairflexie, supinatie en adductie van de voorvoet 
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eversie: 
beweging van de voet waarbij de buitenrand 

van de voet wordt geheven 

een combinatie van bewegingen in de enkel/voet: 

dorsaalflexie, pronatie en abductie van de voet. 

 

 

 

1.3 richtingbepalende uitdrukkingen 

 

Er bestaan drie vlakken waarin je kunt bewegen: 

2 verticale vlakken 

1 horizontaal vlak 

 

het frontale vlak: 
een verticaal vlak, dat het lichaam in een voorkant en een achterkant verdeelt. 

het loopt evenwijdig aan het voorhoofd 

 
het sagittale vlak: 

een verticaal vlak dat het lichaam in een linkerkant en een rechterkant verdeelt 

 

het transversale vlak: 
een horizontaal vlak dat het lichaam in een bovenkant en een onderkant verdeelt 

 

Er bestaan drie assen waarom je kunt bewegen: 

2 horizontale assen 

1 verticale as 

 

de longitudinale as: 
een lengte-as, deze loopt van boven naar beneden en staat, bij rechtopstaande houding, 

loodrecht op de grond. 

deze as staat loodrecht op het transversale vlak. 

bv: hoofd draaien 

     gestrekte arm draaien vanuit het schoudergewricht 

 

de sagittale as: 
een horizontale as dwars door het lichaam, van voor naar achter. 

deze as staat loodrecht op het frontale vlak 

bv: zijwaarts heffen van de arm vanuit het schoudergewricht 

      afspreiden van het been vanuit het heupgewricht 

 

de transversale as: 
een horizontale as, dwars door het lichaam, van links naar rechts 

deze as staat loodrecht op het sagittale vlak 

bv: voorwaarts heffen van de arm vanuit het schoudergewricht 

    voorwaarts heffen van het been vanuit het heupgewricht 
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L-T T-S S-F 

LT = rotatie 

TS = flexie 

SF = adductie/abductie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een beweging om een longitudinale as wordt uitgevoerd in een transversaal vlak. 

rotaties zijn bewegingen die worden uitgevoerd om een longitudinale as en dus 

in een transversaal vlak 

 

om een sagittale as wordt bewogen in een frontaal vlak.  

abductie en adductie in het schouder en heupgewricht zijn bewegingen die uitgevoerd 

worden om een sagittale as en dus in een frontaal vlak. 

 

de beweging om een transversale as wordt uitgevoerd in een sagittaal vlak. flexie en 

extensie in het knie en ellebooggewricht en anteflexie en retroflexie in het schouder en 

heupgewricht zijn bewegingen die uitgevoerd worden om een transversale as en dus in 

een sagittaal vlak. 
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Les 2      3 oktober 2007 

 

Hoofdstuk 2 
 

Osteologie: de leer der beenderen 

 

Bot en beenderen zijn onderdeel van het steunweefsel 

Steunweefsel wordt het passieve bewegingsapparaat genoemd, 

het actieve bewegingsapparaat zijn de spieren. 

 

Het kenmerkende van steunweefsel is de celtussenstof. 

Deze stof wordt gemaakt door de cellen en komt tussen de cellen in te liggen.  

 

De celtussenstof bevat een grondsubstantie en bepaalde soorten vezels: 

Elastische vezels (fijn en dun) 

Reticulaire vezels (middeldun) 

Collagene vezels (dik en stug) 

 

Het steunweefsel wordt onderverdeeld in: 

 

Bindweefsel 

fibrocyten (=bindweefselcellen) 

productie:  celtussenstof(of tussencelstof) 

grondsubstantie en elastische vezels, reticulaire vezels en collagene vezels 

 

Kraakbeen 

chondrocyten(=kraakbeencellen) 

productie: celtussenstof , elastische vezels en collagene vezels  

 

Bot 

osteocyten (=botcellen) 

productie:  celtussenstof en collagene vezels 

 

Bloed: komt later in de stof voor 

 

kraakbeen 
 

Het kraakbeen bevat geen bloedvaten of zenuwen en dankt zijn mechanische eigenschappen 

vooral aan de celtussenstof. 

 

soorten kraakbeen: 
 

hyalien kraakbeen  

bevindt zich op de gewrichtsvlakken 

is spiegelglad, geeft weinig wrijving 

mooi bewegingsverloop in gewricht 

functie:  

vermindert weerstand bij verschuiven van de botstukken 

vervormbaar geeft betere beweegbaarheid 
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vezelig kraakbeen 

bevat extreem veel colagene vezels 

stugger, ruwer, sterker dan hyalien kraakbeen 

het komt voor op plaatsen waar kraakbeen aan grote druk onderhevig is 

bv: meniscus 

      tussenwervelschijf 

 

elastisch kraakbeen 

bevat extreem veel elastische vezels 

moet veel krachten doorstaan 

kan veel weerstand hebben 

bv: neusvleugels, oorschelpen 

 

bot 
botweefsel heeft behalve de osteocyten, collagene weefsels en de grondsubstantie nog een 

extra component: zoutkristallen 

 

soorten botweefsel: 
 

organische matrix (matrix betekent raamwerk) 

levend deel +/- 35% zorgt voor veerkracht in het bot 

 

anorganische matrix 
dode deel +/- 65% zorgt voor hardheid van het bot 

 

Boek 

 

Beenweefsel bestaat uit weinig cellen en een tussenstof die voor 65% uit eiwit en kalkzouten 

en waarin collagene vezels lopen.  

De kalkzouten verlenen de hardheid aan het bot, de collagene vezels de buigzaamheid.  

Het bot bestaat uit een harde compacte buitenlaag: de compacta, waar binnen zich een harde 

sponsachtige maar brosse massa bevindt: spongiosa. Deze bevat rood beenmerg. 

(Osteocyt = botcel, door de vorm ook wel beenbalkje genoemd) 

 

Het  gehele bot, behalve aan de gewrichtsvlakken van kraakbeen, is omgeven door een stevig 

vlies: het periost.  

Het periost bevat vele, botvormende cellen die het bot in de dikte doen groeien.  

Periost heeft een belangrijke rol bij de aanmaak van nieuw bot na een botbreuk(fractuur). 

In het periost lopen vele bloedvaten die ook het bot binnendringen en het zich daarin 

bevindende beenmerg van bloed voorzien.  

Het periost is zeer hecht met het bot verbonden terwijl aan het periost spieren en pezen 

hechten. Het periost loopt tot het hyalien kraakbeen. 

 

De schacht van een bot is hol: de mergholte. Deze holte wordt bekleed door het binnen 

beenvlies: het endost. Over het algemeen wordt de mergholte opgevuld met geel 

beenmerg(vetopslag). Binnen het bot heeft periost dezelfde functie als endost. 
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Een bot bestaat uit 

een middengedeelte: de diafyse  

en  

de beide uiteinden de epifysen. 

 

Over het algemeen zijn grote delen van de epifysen bekleed met hyaline kraakbeen: de 

gewrichtsvlakken. Bij sommige botten (femur, dijbeen) komt een opgroeisel voort de apofyse 

 

Op de grens van epifysen en diafyse komen kraakbeenschijven voor, deze zorgen voor de 

lengtegroei van het bot: de epifysairschijf. Deze groeischijf verdwijnt(verbeent) bij een 

volwassen bot. 

 

Indeling der beenderen: 

 

pijpbeenderen of lange beenderen 

Bv: opperarm, dijbeen 

 

korte beenderen 

bv handwortelbeentjes 

 

platte botten 

bv borstbeen, hersenkastbeenderen 

 

gemengde botten een combinatie van pijpbeenderen, korte beenderen en platte botten 

bv: schouderblad, heupbeen, wervel 

 

thorax: 
 

De thorax (borstkas) bestaat uit een groot aantal platte en gebogen botstukken:  

de costae (ribben) 

Aan de voorzijde bevindt zich een stevige beenplaat: het sternum (borstbeen) 

Samen vormen ze de bescherming voor hart en longen 

 

12 paar ribben (12 x 2 = totaal 24 costae) 

7 paar ware ribben (costae I t/m VII) 

5 paar valse ribben (costae VIII t/m XII) 

de laatste 2 paar zijn zwevende ribben (XI, XII) 

 

De ware ribben zijn met kraakbeen verbonden aan het sternum en met gewrichtjes aan de 

wervelkolom en wel aan de thorocale wervels (Th I t/m Th XII). 

 

De valse ribben zijn ook, via gewrichtjes, met de wervelkolom verbonden, maar niet (direct) 

met het sternum: door de gewrichtjes tussen de ribben en de wervels en de torsiemogelijkheid 

van het ribkraakbeen (tussen ribben en sternum) is de voor de ademhaling noodzakelijke 

beweging mogelijk. 
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wervelkolom  

 

De olumna vertebralis(wervelkolom) vormt de as van het lichaam. 

Hij is opgebouwd uit 33 op elkaar geplaatste vertebrae(wervels): 

 

craniaal gezien: 

7 vertebrae cervicales ( nekwervels) 

12 vertebrae thoracales (borstwervels) 

5 vertebrae lumbales (lendenwervels) zwaarst gebouwd 

 

vanaf C2 tot en met de verbinding van de 5
e
  lumbale wervel met het sacrum bevinden zich 

elke twee wervels de disci intervertebrales (tussenwervelschijven) Totaal 23 

Deze disci vormen verbindingen tussen de wervels en laten een geringe beweeglijkheid van 

de wervellichamen ten opzichte van elkaar toe. 

 

5 met elkaar vergroeide wervels: os sacrum 

het os sacrum vormt met de ossa coxae(heupbeenderen) de pelvis(bekkengordel). 

 

Onder het os sacrum 4 werveltjes die samen het os cocygis (staartbeen) vormen 

 

De gehele wervelkolom is in het sagittale vlak S-vormig gebogen 

De kromming naar achteren is de kyfose (in thorocale en sacrale deel) 

De kromming naar voren is de lordose (in cervicale en lumbale deel) 

 

Een abnormale zijwaartse kromming in het frontale vlak van de wervelkolom is een scoliose 

 

wervels: 
 

De wervels bestaan uit een corpus (wervellichaam) aan de ventrale zijde met daarachter een 

opening :foramen vertebrale (wervelgat), die door de arcus vertebrae (wervelboog) wordt 

omsloten. De wervelgaten van de op elkaar geplaatste wervels vormen tezamen het 

wervelkanaal, hierdoor loopt het ruggenmerg. De arcus ventebrae heeft verschillende 

uitsteeksels naar achteren gericht de processus spinosus (doornuitsteeksel) en de beide 

zijwaartse gerichte processi transversi (dwarsuitsteeksels). 

 

schoudergordel  
 

De schoudergordel vormt de verbinding tussen de romp en de bovenste extremiteiten(armen). 

De gordel bestaat uit clavicula (sleutelbeen) en scapula (schouderblad) aan beide zijden van 

de romp. 

De clavicula is aan de romp, aan de voorzijde, verbonden met het sternum. De scapula is 

verbonden met de clavicula en via het schoudergewricht met de humerus (opperarmbeen). 

Aan de dorsale zijde van de scapula zit een stevige kam waar spieren zich aan vasthechten of 

aan ontspringen spina scapulae (schouderbladskam). Deze loopt uit in het acromion 

(schoudertop). Aan de ventrale zijde van de scapula vinden we een haakvormig uitsteeksel, 

waaraan een aantal spieren van de bovenarm vasthechten processus coracoideus 

(ravenbekuitsteeksel) 
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bovenste extremiteit 
 

De bovenste extremiteit: hand en arm 

 

arm:  
 

Humerus (opperarmbeen) 

vormt aan proximale zijde een beweeglijke verbinding met de scapula 

distale zijde mediaal en lateraal knobbels: epicondylus medialis en epicondylus lateralis 

 

humerus vormt verbinding met twee botstukken in de onderarm:  

articulatio cubiti(ellebooggewricht) 

lateraal in onderarm: radius 

mediaal in onderarm: ulna 

radius en ulna zijn aan beide uiteinden door middel van gewrichten aan elkaar verbonden 

de ulna heeft aan de boven/achterzijde een puntig uitsteeksel :olecranon 

De ulna en radius gaan over in de hand, deze eerste verbinding heet pols 

 

hand  
 

De hand; manus, bestaat uit: 

carpus (handwortel), die bestaat uit 8 botstukjes de  

ossa carpalia(handwortelbeentjes) 

5 ossa metacarpalia(middenhandsbeentjes) 

5 digiti (vingers) met elk drie falangen (kootjes) 

de duim heeft  twee falangen 

 

os coxae  
 

Het linker en rechter os coxae (heupbeen) vormen samen met het os sacrum de 

pelvis(bekken). 

De verbinding is strak en laat vrij weinig beweging toe. 

Het os coxae is ontstaan door vergroeiing van drie afzonderlijke botstukken. 

 

os ilium (darmbeen, boven-achter gelegen) 

Bovenbegrenzing is crista iliaca (darmbeenskam) Deze loopt naar voren uit in de spina iliaca 

superior (voor-bovenste-darmbeensdoorn), een aanhechtingsplaats voor spieren. Het os ilium 

is aan de achterzijde verbonden met het os sacrum en vormt zo het articulatio sacroiliaca (SI 

gewricht) 

 

os ischii (zitbeen, aan de onder achterzijde) 

Het meest uitstekende gedeelte is de tuber ischiadicum(zitbeensknobbel) 

 

os pubis (schaambeen aan de voorzijde) 

De beide ossi pubis zijn met elkaar verbonden door middel van een verbinding met vezelig 

kraakbeen: symfyse 

Op de plaats waar deze drie botstukken met elkaar zijn vergroeid vormen ze tezamen aan de 

buitenkant een diepe gewrichtskom, behorende bij het heupgewricht: acetabulum 
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Hoofdstuk 6 

 

Bijzondere myologie: 

Spieren van de romp 

 

6.1 rugspieren 
 

6.1.1 Muskulus erector trunci 

 

De M erector trunci is een verzameling van rugspieren die parallel langs de wervelkolom 

verloopt.  

Deze is te verdelen in: 

korte rugspieren 

lange rugspieren 

wervelribspieren 

 

in dit grote geheel kunnen we twee bundels onderscheiden: 

de mediale bundel 

de laterale bundel 

 

Er is een groot verschil in beide bundels. 

Vorm: 

De mediale bundel is sterk ontwikkeld in hals en lendegebied 

Hij zorgt voor de fixatie van de wervelkolom 

In het thoracale gebied(borst borstkas) is dit niet zo noodzakelijk 

omdat daar al fixatie door de ribben is 

De laterale bundel loopt van smal in het halsgebied tot breed in het lendegebied 

Hij zorgt voor de beweging van de kolom. 

 

De twee bundels zijn omgeven door een sterke fascie(peesvlies dat spieren bedekt) 

die loopt van processus spinosus(doornuitsteeksel van de wervel) naar  

processus tranversus (doornzij uitsteeksel van de wervel) van de wervels. 

 

In het lumbale gebied (tot de lende behorend) is deze sterk ontwikkeld: 

de fascia thoraco lumbalis( vliesje/ thorokale wervels/lumbale wervels. 

Deze is belangrijk voor de aanhechting van diverse spieren, zoals spieren naar de arm, de 

buikspieren en de bilspieren. 

 

ORIGO 

crista iliaca(rand van het darmbeen/bekkenrand), os sacrum(heiligbeen) 

 

INSERTIE 

processi spinosi(doornachtig uitsteeksel) en processi transversie(zij-uitsteeksel) 

anguli costae(hoek vd ribben), os occipitale(bot vh achterhoofd) 
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functie: 

rugstrekken(extensie) 

zijwaarts buigen(lateroflexie) 

deflexie 

lendelordose(holling) verdiepen 

borstkyfose(bolling) afvlakken 

 

6.1.2 Muskulus quadratus lumborum 

 

ORIGO 

crista iliaca 

 

INSERTIE 

12
e
 rib, processi transversi van de lumbale wervels 1 t/m 4 

de spier ligt nog onder de erector trunci 

 

functie: 

lateraalflexie romp of optrekken van bekkenhelft bij uniterale werking 

en daling 12
e
 costa(uitademingsspier) 

 

6.3 de oppervlakkinge halspieren 
 

6.3.1 Muskulus sternocleidomastoideus 

 

ORIGO: 

Sternum(borstbeen) en clavicula(sleutelbeen) 

 

INSERTIE: 

Processus mastoideus(achterzijde oor(mediaal vast) van de schedel 

 

Functie: 

Bilateraal= hoofd naar schouders trekken) 

Dorsaalflexie hoofd of beweging voor inademing 

(thorax omhoog trekken) 

Unilateraal: 

Lateraalflexie hoofd en 

heterolaterale(tegenovergesteld)(=buigen naar links, draaien naar rechts) rotatie 

hulpinspiratiespier 

inspiratie= inademingsspier 

expiratie= uitademingsspier 

 


