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 Massagetechniek 

 Druk met één duim 
 De druk wordt gegeven met de duim van de rechter of linkerhand en de vier 
 vingers houdt je luchtig op je lichaam bij wijze van ondersteuning. 

 Druk met twee duimen 
 De duimen van beide handen worden samengebracht en wel zodanig dat de 
 buitenste randen elkaar juist raken en elke duim onder een hoek van ongeveer 
 dertig graden is. De vier vingers van elke hand worden bijeengehouden. De druk 
 wordt uitgeoefend met beide duimen tegelijk. 

 Duim-op-duimdruk 
 De bal van de bovenste duim wordt luchtig op de nagel van de onderste duim 
 geplaatst en elke duim is gespreid tot ongeveer dertig graden. Zodra de onderste 
 duim stevig is geplaatst, wordt de druk uitgeoefend met beide duimen tegelijk. Er 
 dient niet te veel kracht op de bovenste duim te worden gezet. 



 Lokaliseren van triggerpoints 

 Pijn in de buitenkant van het bovenbeen en de heup 

 De spanner van het peesblad van het bovenbeen 

 Om zijn functie uit te voeren, spant 
 deze spier het brede peesblad dat 
 de buitenkant van het bovenbeen 
 bedekt. De functie van de 
 peesspanner is het helpen buigen 
 van de knie en de heup. Hij doet 
 mee aan het naar voren of opzij 
 brengen van het bovenbeen en 
 het naar binnen draaien ervan. Er 
 zijn twee plaatsen met mogelijke 
 triggerpoints, één precies voor het 
 heupbeen, en nog een ongeveer 
 een duimbreedte naar buiten. 
 Soms kan de pijn zich uitstrekken 
 langs de buitenkant van het 
 bovenbeen tot aan de knie. 

 Behandeling  . Om de spierbuik te 
 vinden, zoek je eerst de benige 

 knobbel aan de zijkant van je heup. Zet een vinger precies voor deze knobbel en 
 verplaats je gewicht van je ene naar je andere been. De spier zal afwisselend 
 opbollen en zacht worden. Gebruik een hulpmiddel als de Thera Cane of een 
 tennisbal of stuiterbal om de spier diep te masseren. 



 Pijn aan de binnenkant van de knie 
 De quadriceps is de een spier die de voor- en achterkant van het bovenbeen en 
 een deel van de binnenkant bedekt. Alhoewel het een enkele spier is, heeft hij vier 
 spierbuiken. Deze zitten middels een gemeenschappelijke pees vast aan de 
 knieschijf. Door knopen in elk van de vier spierbuiken kan de beweeglijkheid van 
 de knieschijf beperkt worden. De quadriceps is de grootste, zwaarste en sterkste 
 spier van het lichaam. En kan de voornaamste bron van pijn in de knie zijn. 

 Om een pijnklacht specifiek te kunnen herleiden tot bepaalde triggerpoints, deel ik 
 de spier op in de afzonderlijke spieren. 

 Rechte dijbeenspier 

 De rechte dijbeenspier vind je aan 
 de voorkant van het bovenbeen. 
 Hij loopt in een rechte lijn van de 
 heup naar de knie. 

 Behandeling  : Je vindt je rechter 
 dijbeenspier door te voelen dat hij 
 aanspant als je je been naar 
 voren brengt. Masseer hem met 
 twee duimen terwijl je staat of zit. 



 De middelste brede dijbeenspier 

 Deze spier ligt verscholen achter 
 de rechte dijbeenspier en is 
 ongeveer even groot. De pijn van 
 spierknopen voel je in het 
 midden van je bovenbeen en 
 spreidt zich vanaf de spierknoop 
 naar beneden en opzij uit. De pijn 
 neemt toe als je loopt, en als je 
 een trap oploopt, wordt hij veel 
 erger. 

 Behandeling  : Onderzoek de 
 voorkant van je dijbeen op 
 ongeveer omlaag vanaf je lies. 
 Je kunt het beste werken met 
 twee duimen naast elkaar. 



 De mediale dijbeenspier 

 Dit is de spier die de dikke bobbel vormt aan de binnenkant van je bovenbeen, net 
 boven de knie. Spierknopen lieden de pijn af naar de binnenkant van het 
 bovenbeen en de knie. Kenmerkend voor deze triggerpoints is dat zij de knie 
 verzwakken. Alsof je knie het begeeft. Deze pijn oorzaken worden vaak aangezien 
 voor symptomen van artritis. 

 Behandeling  : Het masseren van deze spier gaat goed  met twee duimen. Ga op 
 een stoel zitten en zoek de triggerpoint in het aangegeven gebied. Behandel de 
 triggerpoints met zes tot twaalf diepe strijkingen, meerdere keren per dag. 



 Pijn aan de binnenkant van het bovenbeen 
 De binnenkant van het bovenbeen heeft veel spieren en is een gebied waar veel 
 triggerpoints zich kunnen voordoen. Triggerpoints in de binnenkant van het 
 bovenbeen kunnen pijn in het heupgewricht veroorzaken. Ook deze pijn wordt 
 vaak foutief geïnterpreteerd als een indicatie van artritis of artrose in heup- of 
 kniegewricht. 

 Triggerpoints zijn echter moeilijk te vinden aan de binnenkant van het bovenbeen, 
 vooral de dieper gelegen knopen bij de lies. De verschillende spieren zijn lastig 
 van elkaar te onderscheiden. 

 De schaambeenkamspier 

 De schaambeenkamspier is de bovenste van 
 deze spieren en ligt in een holte net onder de 
 liesplooi. Zijn vorm lijkt op een kam met lange 
 tanden. Vandaar de naam. De pijn van daar 
 aanwezige triggerpoints voel je diep in je lies, 
 net onder de plooi waar het been de rom 
 ontmoet. Je kunt deze voelen als een diepe of 
 als een stekende pijn, die vaak vanuit het 
 gewricht zelf lijkt te komen. 

 Behandeling  . Je vindt de spier net onder de 
 liesplooi. Voel de spier op de bodem van de 
 zachte driehoek. Masseer de spier terwijl je 
 staat met je vingers van beide handen op 
 elkaar. Door dit gebied lopen ook de dijzenuw, 
 de dijslagader en de dijader, dus gebruik 
 geen hard massagemiddel. 



 De korte en de lange aanvoerders van het bovenbeen 

 Zowel de korte als de lange 
 aanvoerders van het bovenbeen 
 hechten zich achter aan de bovenkant 
 van het dijbeen. De korte aanvoerder 
 ligt wordt bedekt door zowel de lange 
 aanvoerder als de 
 schaambeenkamspier. Het onderste 
 deel van de lange aanvoerder wordt 
 bedekt door de mediale dijbeenspier. 
 Het zijn dus lastige spieren om te 
 bereiken, maar wel belangrijk. Eventuele 
 triggerpoints geven namelijk afgeleide 
 pijn in de lies. Deze pijn wordt snel in 
 verband gebracht met heupartrose. 
 Soms strekt de pijn zich helemaal uit 
 van de binnenkant van het bovenbeen 
 tot aan de scheen. Ook veroorzaken 
 triggerpoints in deze spieren stijfheid in 
 de heupen, waardoor de beweeglijkheid 

 wordt beperkt. 

 Behandeling  . Je kunt  deze twee spieren vinden als je met opgetrokken benen op 
 bed op je zij ligt en je knie iets optilt. De spieren spannen zich nu aan en je kunt ze 
 met duim en wijsvinger vastpakken. Masseer met ondersteunende vingers terwijl 
 je been op zijn zijkant op bed ligt. De spier behoort in deze houding ontspannen te 
 zijn. 


