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          (Afbeelding 1) 

 

 
Definitie van ‘a slouch’ (volgens het woordenboek): 
1 A lazy, drooping posture or movement: his stance was a round-shouldered slouch 
2 An incompetent person: Your the biggest slouch i know...you sit at home and watch tv all day! 
3 A downward bend of a hat brim. 
 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lazy#lazy__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/droop#droop__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/posture#posture__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/movement#movement__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stance#stance__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/round-shouldered#round-shouldered__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/incompetent#incompetent__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/downward#downward__6
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bend#bend__18
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hat#hat__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/brim#brim__3
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1.1 VOORWOORD 

Waarom een onderzoek naar klachten arm, nek en schouders vanuit het perspectief van de 
massagetherapeut? 
 
Al langere tijd fascineert mij het hele bewegingsapparaat rondom de arm, nek en schouders.  
 
Ten eerste omdat het een zeer fijnzinnig en flexibel onderdeel is van het lichaam, waar we de 
meest kunstzinnige als praktische zaken mee uitoefenen. De armen en de handen zijn bij uitstek 

een prachtig uitdrukkingsmechanisme in onze communicatie, bijvoorbeeld tijdens een conversatie, 
of in de dans, maar natuurlijk ook hoe we iemand omarmen of de hand schudden. Tegelijkertijd is 
het een van de plekken van ons lichaam die het zwaar te verduren kan krijgen, bijvoorbeeld door 
onze hedendaagse werkzaamheden achter het beeldscherm, door diverse vormen van stress 
waardoor we voortdurend onder spanning staan, of door nog bestaande overlevingsmechanismen 
van vroeger waardoor we ons hart hebben moeten beschermen voor pijn.  

 
Ten tweede omdat mijn eigen fysieke klachten altijd het eerst optreden in mijn schoudergebied en 
het mij fascineert waarom dat bij mij de meest zwakke plek is, wat dat zegt over mijn houding, 
mijn attitude richting mijn werk en mijn persoonlijke leven, mijn fysieke, emotionele, mentale en 
spirituele staat?   
 
Ten derde vind ik het arm-, nek- en schoudergebied een van de fijnste plekken in het lichaam om 

persoonlijk contact met iemand te maken en om te masseren; in zijligging bijvoorbeeld het 
losmaken van de schouderkoppen om de beweging te versoepelen, het voelen en losmaken van de 
triggerpoints die zich veelal bevinden in nek en schouders, het openen van fascia en het ruimte 
creëren aan de voorkant van het borstgebied om het hartgebied meer te openen. 
 
Vanwege deze fascinatie wil ik enerzijds meer leren over de fysieke structuur en de verschillende 
klachten die in dit gebied kunnen voorkomen en anderzijds is het een zoektocht naar wat ik als 

massagetherapeut op dit gebied in mijn eigen praktijk kan tegenkomen, wat er mede ten 
grondslag ligt aan deze klachten hoe ik in mijn praktijk met deze klachten kan werken. Wat kan ik 
vanuit de algemene visie en mijn eigen visie op deze klachten aan de cliënt kan aanbieden om 
deze kwetsbare plek te koesteren, voeden, soepel en in balans te krijgen en houden. 
 
Daarom heb ik besloten om mij voor mijn afstudeerproject te verdiepen in het bewegingsapparaat 

rondom arm, nek en schouders.  
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1.2 SAMENVATTING 

 
‘Klachten Arm Nek Schouder (KANS) gezien vanuit het perspectief van de massagetherapeut’  
 
Voor je, beste lezer, ligt een diepgaand onderzoek naar de theorie en de praktijk van diverse 
klachten aan het bewegingsapparaat rondom arm, nek en schouder. Het is mijn afstudeerscriptie 
voor de Akademie voor Massage en Beweging en hiermee zet ik mij neer als professioneel 
massagetherapeut met een specialisatie in de behandeling van deze klachten.  

 
Het bewegingsapparaat rondom arm, nek en schouders is voor mij een van de meest fijnzinnige en 
flexibele onderdelen van het lichaam waar we zowel uiterst kunstzinnige als zeer praktische zaken 
mee kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd is het ook een kwetsbare plek en voor mij onlosmakelijk 
verbonden met communicatie en het hart. Ik vind het een van de persoonlijkste en prettigste 
plekken om te masseren omdat ik heel dicht het contact met iemand kan ervaren.  

 
Ik geloof in een nauwe verwantschap tussen lichaam en geest en heb in mijn eigen leven altijd de 
diepere betekenis van fysieke klachten onderzocht. Vanuit deze holistische benaderingswijze en als 
holistisch massagetherapeut wil ik daarom zoveel mogelijk het gehele plaatje van de mens in het 
onderzoek te betrekken, er van uitgaande dat bij arm-, nek- en schouderklachten een combinatie 
van factoren een rol speelt en zowel te maken kunnen hebben met fysieke, emotionele, 
psychosociale, mentale en spirituele factoren. Ook wil ik als holistisch massagetherapeut stevig 

onderlegt zijn in de benadering van KANS klachten vanuit de medische wetenschap, zodat ik 
diverse invalshoeken naast elkaar kan zetten en kan gebruiken in een klachtenanalyse en 
begeleiding van KANS. Daarom komen er in dit onderzoek twee dingen bij elkaar.  
 
Een theoretisch onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van arm-, nek- en 
schouderklachten binnen het reguliere circuit, met bestudering van allerlei bronnenmateriaal en 
wetenschappelijke publicaties op medisch gebied over specifieke en aspecifieke KANS klachten en 

de uitdieping van een aantal specifieke klachten die ik voor mij als massagetherapeut het meest 
interessant vindt op dit moment, waaronder: cervicale nekhernia, cervicale facetgewricht pijn, 
bicepspees tendinose, subacromiaal impingement syndroom, rotator cuff scheur en frozen 
shoulder. 
  
Een praktijk onderzoek bestaande uit de praktische behandeling van acht verschillende mensen 

met klachten op het gebied van arm- nek- en schouder, in een behandeltraject van 4 sessies 
massagetherapie. Het praktijkonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Inzicht verkrijgen in de 
diverse KANS problematiek van de cliënten, het opstellen van een eerste onderzoeks- en 
behandelplan, dan volgt verslaglegging van het behandelproces met enerzijds de diverse 
bevindingen en interventies van de therapeut en anderzijds de bevindingen van de cliënt. Tot slot 
mijn persoonlijke interpretatie van de klacht naar aanleiding van de sessies en de eindevaluatie 
van de cliënt. 

 

Het praktijk onderzoek is uiteindelijk een verslaglegging geworden van acht bijzondere, unieke 
persoonlijke verhalen over KANS klachten. Het geeft inzicht in de diepere lagen van ons mens zijn 
en laat wat mij betreft zien dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
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1.3 INLEIDING 

Een eerste oppervlakkig onderzoek op internet naar de oorzaak van arm- nek- en 
schouderklachten levert mij het inzicht op dat er vanuit de reguliere zorg vooral aandacht is voor 
de fysieke omstandigheden (vaak dezelfde beweging maken, lang in een onnatuurlijk houding 
staan, een constante langdurige lichte spierspanning) en de psychosociale omstandigheden 
(werkstress, werktempo, werkdruk die kan leiden tot hogere spierspanning). 
Als ik verder ga zoeken naar de behandelmethoden binnen de reguliere zorg dan valt op dat de 
behandeling van deze klachten vooral wordt gedaan door fysiotherapeuten, manueel therapeuten 

en oefentherapeuten en in eerste instantie gericht is op een fysieke benadering, dus op het 
corrigeren en versterken van het bewegingsapparaat, het werken aan o.a. houding, het masseren 
van spieren, het recht zetten van wervels, botten, het werken met oefeningen etc.  
Een interessante ontwikkeling is dat, met de opkomst van psychosociale factoren als oorzaak van 
deze klachten, het Koninklijke Genootschap van Fysiotherapie (KNFG) in 2005 een nieuwe vorm 
van fysiotherapie heeft erkend als specialisatie: de psychosomatische fysiotherapie. Een nieuwe 

vorm die voor mij overeenkomsten heeft met het vak van massagetherapeut en raakvlakken 
vertoont met de holistische manier van denken in de zin dat deze vorm van therapie er van uitgaat 
dat geest en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 
‘psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die 
samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke 
oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van “psychosomatische klachten”: 
lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen. Meer dan de “gewone” 

fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor zowel de geestelijke als de 
lichamelijke aspecten die het welzijn van mensen beïnvloeden. Vaak blijkt dat er sprake is van een 
verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en 
ontspanning’(1).  
 
 
1.4 HOLISTISCHE VISIE 

Mijn persoonlijke overtuiging is dat klachten aan arm, nek en schouder altijd zeer 
persoonsgebonden zijn en dat er vaak geen eenduidige diagnose te stellen is (tenzij er een 
duidelijke aanleiding is, zoals een scheur in een spier ten gevolge van een val). Daarom opteer ik 
als massagetherapeut voor een holistisch benadering van deze klachten. 
 
De holistische visie gaat ervan uit dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Als we dat 

vertalen naar de mens dan gaat een holistische visie van de mens (een mens is een geheel en 
uniek individu en niet de som van verschillende onderdelen) er van uit dat de verschillende lagen 
waaruit een mens bestaat (o.a. fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel) allemaal in onderling 
contact met elkaar staan en elkaar continue beïnvloeden.  
 
Klachten die zich fysiek in het lichaam uiten worden binnen de holistische visie gezien als een door 
het lichaam afgegeven signaal en uiting van een verstoorde balans in lichaam en geest. Het 

onderzoek naar deze verstoring vindt in de holistische visie dan ook plaats op zowel het fysieke, 

mentale, emotionele, sociale en eventueel spirituele vlak.  
 
In mijn visie is het belangrijk om bij KANS (Klachten Arm, Nek, Schouder) zoveel mogelijk het 
gehele plaatje van de mens in het onderzoek te betrekken, er van uitgaande dat bij arm-, nek- en 
schouderklachten meestal een combinatie van factoren een rol spelen en zowel te maken hebben 
met fysieke, emotionele, psychosociale en mentale omstandigheden. We hebben allemaal ons 

eigen, unieke verhaal en persoonlijk geschiedenis die z’n weerslag in de loop der jaren heeft 
gekregen in de structuur en de psyche van ons lichaam. Ik wil deze unieke verhalen omtrent 
klachten nek, arm en schouder op kleine schaal in kaart brengen en aan het einde van het 
onderzoek kijken of mijn bewering klopt dat altijd er altijd een combinatie aan factoren een rol 
speelt in de klachten en of en op wat voor manier mijn vorm van massagetherapie een bijdrage 
kan leveren in het onderzoek naar en hopelijk verminderen van deze klachten. 

 
 

1.5 HYPOTHESE OF VERONDERSTELLING 
KANS klachten worden altijd veroorzaakt door een combinatie van fysieke, emotionele, 
psychosociale, mentale en spirituele factoren op zowel persoonlijk als werkgebied. Daarom is een 
persoonlijke benadering wenselijk waarbij onderzoek en begeleiding van klachten wordt verricht op 
holistische wijze en dus uitgaande van de verbinding tussen geest en lichaam, dat wil zeggen, 

onderzoek naar en begeleiding van klachten, voor zover mogelijk, op fysiek, emotioneel, 
psychosociaal, mentaal en spiritueel gebied. 
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Fysiek belastende factoren 

-Langdurige lage statische spierbelasting 
-Verkeerde (werk)houding 
-Veelvuldig mobiel, muis en -computergebruik 
-Slechte lichamelijke conditie 
-Onvoldoende pauze/rust nemen 
-Fysiek trauma in het lichaam naar aanleiding van een ongeluk 
-Verkeerde houding door de jaren heen geeft een structurele disbalans in het lichaam die voor 

klachten zorgt 
 
Emotioneel belastende factoren 
-Emotionele stress (rondom werk of in de thuissituatie, opvoeding van kinderen, rondom conflicten 
of gevoelens van ongenoegen, rouwverwerking, scheiding, overlijden) 
-Emotionele inprentingen van vroeger (ik ben niet goed genoeg, ik doe het nooit goed genoeg, ik 

kan het niet, ik ben niets waard, ik vertrouw het niet)  
-Opslaan/vasthouden van emoties en/of emotioneel trauma in (pijnlijke) plekken in het lichaam 
-Opgeslagen/vastgehouden emoties vanuit de vroegere kind geschiedenis zoals angst, boosheid, 
verdriet, onderdrukte vreugde, met als mogelijk gevolg depressieve gevoelens 
-Emotioneel trauma in het lichaam naar aanleiding van een ongeluk 
 
Psychosociaal belastende factoren 

-Onvoldoende pauze/rust nemen 
-Hoge werkdruk 
-Prestatiedrang 
-Conflictsituaties op het werk 
-Onzekerheid werk, geldproblemen 
-Hoge sociale druk social media, altijd bereikbaar moeten zijn 
-Problemen op persoonlijk vlak (bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden, ziekte, ruzie in de familie) 

-Moeilijke grenzen kunnen aangeven, vaak in de helpende, ondersteunende rol 
-Stress (wordt o.a. veroorzaakt door bovenstaande factoren) 
 
Mentaal belastende factoren 
-Te veel denken en daardoor niet in het lichaam aanwezig zijn (vanwege bijvoorbeeld onveiligheid) 
waardoor signalen die opgevangen kunnen worden niet gehoord worden 

-Mentale constructies die iemand in een patroon gevangen houden van negativiteit 
 
Spiritueel belastende factoren 
-Conflict tussen het ego en de ziel 
-Je zielsverlangen niet durven leven 
-Onopgeloste problemen/trauma vanuit de familielijn of vooroudergeschiedenis 
-Onopgeloste problemen/trauma uit een vorig leven 

 

Hoe langer en intensiever men aan de risicofactoren wordt blootgesteld hoe ernstiger de klachten 
worden. Door aandacht te schenken aan het totale plaatje en de verschillende omstandigheden te 
onderzoeken is er meer kans op inzicht van de klacht en eventuele mogelijkheid tot vermindering 
van de klacht. 
 
 

1.6 ONDERZOEKSGEBIED EN ONDERZOEKSVRAGEN 
Ik wil als holistisch massagetherapeut mijn eigen werkwijze ontwikkelen en meer inzichten 
verkrijgen in klachten aan arm nek schouders (KANS). Daarom wil ik graag enerzijds onderzoeken 
welke bekende en onbekende oorzaken en behandelmethoden van arm-, nek- en schouderklachten 
er te vinden zijn binnen het reguliere circuit, en anderzijds wil ik mijn persoonlijke visie als 
massagetherapeut over dit onderwerp ontwikkelen n.a.v. de bestudering van de theorie en de 

praktijk. Daarom zal dit onderzoek bestaan uit een theorie gedeelte en een praktijkgedeelte. 
 

Onderzoek theoretisch gedeelte: 
Bestudering van allerlei bronnenmateriaal en wetenschappelijke publicaties op medisch gebied over 
specifieke en aspecifieke KANS klachten. Uitdieping van een aantal specifieke klachten die ik voor 
mij als massagetherapeut het meest interessant vindt op dit moment.  
Onderzoeksvragen theoretisch gedeelte: 

-Welke specifieke en aspecifieke KANS klachten kan je als massagetherapeut tegen komen in het 
gebied van arm/nek/schouder en welke symptomen en verschijnselen horen bij deze klachten?  
-Welke oorzaken kunnen aan deze klachten ten grondslag liggen?  
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-Welke behandelvormen worden het meest gehanteerd bij de behandeling van deze klachten? 

-Welke KANS klachten kan je als massagetherapeut behandelen (en op welke manier), bij welke 
klachten wijs je door? 
 
Onderzoek Praktijk gedeelte:  
Behandeling van 8 verschillende mensen met klachten op het gebied van arm- nek- en schouder, 
in een behandeltraject van 4 sessies massagetherapie. Inzicht krijgen in de problematiek, het 
opstellen van een eerste onderzoeks- en behandelplan. Verslaglegging van het behandelproces met 

enerzijds de diverse bevindingen en interventies van de therapeut en anderzijds de bevindingen 
van de cliënt. Weergave van mijn persoonlijke interpretatie van de klacht nav de sessies. 
Eindevaluatie van de cliënt. 
Onderzoeksvragen praktijkgedeelte: 
-Welke klacht(en) ervaren de cliënt/welke hulpvraag wil cliënt onderzoeken? 
-Wat is volgens de cliënt de oorzaak van de klacht? 

-Is cliënt al eerder behandelt en zo ja met welk resultaat? 
-Wat is mijn eerste indruk/diagnose van de klacht? 
-Wat kan ik inzetten als massagetherapeut in het behandelen van deze klachten?  
-Welke technieken zijn ondersteunend in de behandeling van de klachten? 
-Wat is mijns inziens het kernprobleem van de klacht/hulpvraag? 
-Hoe kan ik een cliënt in beweging brengen tot verandering in zijn/haar patroon/houding etc.? 
-Is het effect van massagetherapie tijdelijk of structureel? 

-Wat is het effect na 4 sessies massagetherapie? 
-Hebben 4 sessies massagetherapie bijgedragen aan een vermindering van de klachten?  
-Zijn er andere effecten/inzichten te ervaren bij de cliënt na 4 sessies massagetherapie? 
-Ervaart de cliënt een meerwaarde of een andere waarde wat betreft de behandeling vanuit de 
massagetherapie in vergelijking met andere therapieën zoals fysiotherapie en of manueel therapie? 
-Zitten er overeenkomsten in de klachten van de 8 cliënten, welke conclusies zijn er te trekken? 
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Hoofdstuk 2 THEORETISCHE ONDERZOEK KANS KLACHTEN ARM NEK EN SCHOUDER 

 

 
(Afbeelding 2) 

 

 
2.1 INLEIDING 
Voor mijn eigen praktijkvoering vind ik het belangrijk om zowel kennis te hebben van de specifieke 
als de aspecifieke KANS (klachten arm, nek, schouder) klachten om enerzijds een goeie 
klachtenanalyse op te kunnen stellen en te weten wanneer ik moet doorverwijzen, en anderzijds 
uiteraard te weten wanneer ik wel als massagetherapeut aan een klacht kan werken. Ik heb altijd 
al het gevoel gehad dat ik medische achtergrond mis in het behandelen van mensen en dit 

onderzoek is bij uitstek een middel voor mij om daar iets aan te kunnen doen. 
 
Daarom dus in deze scriptie uitgebreid aandacht voor deze diverse KANS klachten zoals 
beschreven vanuit de medische wetenschap. Ik zal naast aandacht voor aspecifieke KANS klachten 
een aantal specifieke aandoeningen nader omschrijven en uitdiepen zodat ik meer medische 

achtergrondkennis verkrijg over deze aandoeningen en ze beter kan herkennen als ze in mijn 

praktijk voorkomen. Ik beperk mij voor dit verslag tot het uitdiepen van die specifieke KANS 
aandoeningen die het meest voorkomend zijn en die ik voor mijn praktijk als meest nuttig en 
interessant vindt op dit moment.  
 
 
2.2 ONDERZOEKSVRAGEN 
-Welke specifieke en aspecifieke KANS klachten kan je als massagetherapeut tegen komen in het 

gebied van arm/nek/schouder en welke symptomen en verschijnselen horen bij deze klachten?  
-Welke oorzaken kunnen aan deze klachten ten grondslag liggen?  
-Welke behandelvormen worden het meest gehanteerd bij de behandeling van deze klachten? 
-Welke KANS klachten kan je als massagetherapeut behandelen (en op welke manier), bij welke 
klachten wijs je door? 
 

 

2.3 KANS 
Internationaal gezien vallen arm, nek en schouderklachten onder de ‘musculoskeletal disorders’. 
In 2004 hebben 11 medische en paramedische beroepsorganisaties zich in Nederland verzameld in 
een werkconferentie en zijn tot consensus gekomen over een nieuwe terminologie en indeling met 
betrekking tot deze klachten (2). Vanaf dat moment hebben we er in Nederland de volgende 
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benaming voor gekregen: KANS (klachten arm nek schouder) of CANS (complaints of arm, neck 

and/or shoulder).  
 
Binnen het KANS-model wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke KANS en aspecifieke KANS.  
Een aandoening wordt specifiek genoemd indien er een diagnose mogelijk is, een aandoening 
wordt aspecifiek genoemd indien er geen diagnose mogelijk is. 
 
Specifieke aandoeningen zijn objectiveerbaar. Ze worden benoemd in pathofysiologische termen en 

hangen samen met weefselbeschadiging van specifieke anatomische structuren als spieren, pezen, 
kapsels of zenuwen. Op basis van onderscheiden kenmerken kan de diagnose reproduceerbaar 
gesteld worden (3). 
 
Aspecifieke aandoeningen worden gekenmerkt door symptomen (bijvoorbeeld pijn, prikkeling of 
vermoeidheid) zonder dat een specifieke diagnose gesteld kan worden en zonder dat een specifieke 

anatomische structuur aangedaan lijkt.  
 
De Gezondheidsraad gaf in 2000 aan dat bij 73 tot 87 procent van de mensen met RSI-klachten 
geen medische diagnose, maar alleen een fysiek en mentaal klachtencomplex opgesteld kan 
worden (4). 
 
Uiteraard staat het onderzoek naar KANS niet stil en is aan verandering onderhevig vanwege nieuw 

onderzoek en nieuwe inzichten. In 2012 is er op initiatief van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (in samenwerking met o.a. het Nederlands Huisartsen 
Genootschap, Nederlands Instituut voor Psychologen, Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie, 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, en ondersteunende organisaties als de Hogeschool 
Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie, Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, UMC St 
Radboud Nijmegen, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam) een uitgebreide 
multidisciplinaire richtlijn uitgegeven met betrekking tot aspecifieke arm, nek en/of schouder 

klachten, waarin tevens nieuwe aanbevelingen staan ten opzichte van specifieke KANS klachten 
(5). 
 
In deze richtlijn wordt er een definitie van algemene KANS klachten (zowel specifiek als aspecifiek) 
gegeven:  
Klachten van het bewegingsapparaat in de arm, nek en/of schouder waaraan geen acuut trauma of 

systemische ziekte ten grondslag ligt (6). 
 
Diagnose KANS 
De werkgroep van de multidisciplinaire richtlijn KANS adviseert bij patiënten met arm, nek en/of 
schouder klachten, om in de totstandkoming van een diagnose aspecifieke KANS, eerst zoveel 
mogelijk uit te sluiten of er sprake is van: 
-Rode vlaggen/Alert symptomen? 

-Klachten op basis van een systemische aandoening (ziekte die een aantal organen en weefsels of 

het hele lichaam beïnvloedt)? 
-Klachten n.a.v. een trauma (auto-ongeluk, fractuur, contusie, val etc.)? 
-Klachten vanwege een specifieke kans diagnose? 
 
De werkgroep adviseert ook om na te gaan of de klachten aan werk en/of activiteiten zijn 
gerelateerd en of ze langer dan 2 weken aanwezig zijn. 

 
Tevens adviseert dezelfde werkgroep om bij patiënten met arm, nek en/of schouder klachten kans 
de volgende vragen in de anamnese te overwegen die een aanwijzing zijn voor een specifieke 
KANS diagnose (7): 
-Radiculaire symptomen (uitstralende zenuwpijn) 
-Schouderpijn met algemeen verlies van zowel actieve als passieve bewegingsmogelijkheden 

(frozen shoulder) 
-Heftige schouder-arm pijn met na verloop van tijd parese (verlamming) en atrofie van aangedane 

extremiteit (neuralgische amyotrofie)  
-Krachtsverlies 
-Verschijnselen van zenuwprikkeling 
-Lokale pijn gecombineerd met zwelling en/of roodheid 
- Belemmeringen bij het buigen (pijn) of strekken van een vinger of duim (triggerfinger)  

-Kenmerkende noduli palmair, vooral bij de 4de en 5de vinger, flexiecontractuurvorming ter hoogte 
van het MCP- en PIP-gewricht (M Dupuytren)  
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-Aanhoudende gewrichtsklachten die toenemen bij belasting van de gewrichten, leeftijd ≥45, lichte 

kortdurende ochtendstijfheid en benige verdikkingen, met name bij de PIP- (noduli van Bouchard) 
en DIP-gewrichten (noduli van Heberden) (artrose)  
 
Als de diagnose niet duidelijk gesteld kan worden dan spreken we dus van aspecifieke Kans –
klachten. Verreweg het grootste deel van de KANS klachten is niet te diagnosticeren als specifiek. 
In beide gevallen is het van belang om te onderzoeken welke factoren mogelijk een rol hebben 
gespeeld bij het ontstaan van de klachten. (zoals lichaamshouding en lichaamsbeweging, 

gewoonten, leefstijl, lichamelijke en psychische belasting in het werk en thuis.) 
 
 
2.4 SPECIFIEKE AANDOENINGEN KANS  
Uitdieping van een aantal specifiek gerelateerde klachten arm/nek/schouder aan de 
hand van omschrijving, klachten en verschijnselen, oorzaken, diagnose, behandeling, 

massagetherapie. 
 
Specifieke aandoeningen zijn objectiveerbaar. Ze worden benoemd in pathofysiologische termen en 
hangen samen met weefselbeschadiging van specifieke anatomische structuren als spieren, pezen, 
kapsels of zenuwen. Op basis van onderscheiden kenmerken kan de diagnose reproduceerbaar 
gesteld worden. 
 

In het KANS model uit 2004 stonden 23 specifieke diagnoses beschreven:  
bicepstendinose, bursitiden in de elleboogregio, carpale-, radiale- en cubitale tunnelsyndroom, 
ziekte van Dupuytren, epicondylitis lateralis en medialis cubiti, frozen shoulder, Guyon 
kanaalsyndroom, instabiliteit van de schouder en de elleboog, scheur in het labrum glenoidale, 
lokale artritis, Oarsman’s wrist, fenomeen van Raynaud, rotator cuff scheuren, subacromiaal 
impingementsyndroom, dystrofie van Sudecks, suprascapulaire compressie, triggerfinger en de 
ziekte van De Quervain.  

 
In de multidisciplinaire richtlijn 2012 met betrekking tot a-specifieke arm, nek en/of schouder 
klachten, staan nieuwe aanbevelingen ten opzichte van specifieke KANS klachten en is er een 
nieuwe lijst van specifieke aandoeningen samengesteld waarop ik mij baseer in mijn eigen 
onderzoek naar specifieke aandoeningen. 
 

Specifieke aandoeningen KANS zoals omschreven in de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS 
(8): 
 
Nek-regio: 
Cervicaal Radiculair Syndroom  
Cervicale Facetgewricht Pijn 
 

Schouder-regio (inclusief bovenarm): 

Bicepspees tendinose 
Subacromiaal impingement syndroom (rotator cuff syndroom, tendinosen en bursitiden schouder) 
Rotator Cuff scheur 
Frozen Shoulder 
Labrum Glenoidale scheur 
Schouder Instabiliteit 

Suprascapulaire Compressie 
Neuralgische Amyotrofie 
 
Elleboog-regio (inclusief onderarm): 
Elleboog Bursitis / Bursitis Olecrani 
Epicondylitis Lateralis Cubiti 

Epicondylitis Medialis Cubiti 
Elleboog Instabiliteit 

Elleboog Osteochondritis 
Cubitaal tunnelsyndroom 
Overige Compressie Syndromen van de N. Ulnaris 
Radiaal Tunnel Syndroom 
Overige Compressie Syndromen van de N. Radialis 

Overige Compressie Syndromen van de N. Medianus 
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Pols-Hand-regio: 

Morbus De Quervain 
Overige tendinopathieën van (één of meer) vinger- en pols-extensoren  
Overige tendinopathieën van (één of meer) vinger- en pols-flexoren  
Carpaal Tunnel Syndroom 
Guyon Syndroom 
Hand-Arm-Vibratie Syndroom 
Pols Instabiliteit 

Avasculaire Botnecrose van een Handwortelbeentje 
Morbus Dupuytren (was Ziekte van Dupuytren) 
Triggerfinger 
Artrose van één of meerdere handgewrichten in één hand 
 
Algemeen: 

Lokale Monarticulaire Artritis gewricht van de bovenstre extremiteit  
Lokale Monarticulaire Artrose gewricht van de bovenste extremiteit  
Tumoren uitgaande van weke delen in de arm/nek/schouder regio 
Tumoren uitgaande van botstructuren in de arm/nek/schouder regio 
Aangeboren afwijkingen in de arm/nek/schouder regio 
 
In het volgende overzicht behandel ik volgende specifieke KANS diagnoses: 

Cervicaal Radiculair Syndroom  
Cervicale Facetgewricht Pijn 
Bicepspees Tendinose 
Subacromiaal impingement syndroom (rotator cuff syndroom, tendinosen en bursitiden schouder) 
Rotator Cuff scheur 
Frozen Shoulder 
 

 
2.4.1 SPECIFIEKE KANS – NEK REGIO 
 
1 Cervicaal radiculair syndroom of cervicale hernia 
 
Omschrijving  

Bij een Cervicaal Radiculair Syndroom (CRS) is er sprake van een irritatie of afklemming van een of 
meerdere zenuwwortels in de nek. Deze afklemming wordt veroorzaakt door een hernia oftewel 
een uitstulping of scheur in een tussenwervelschijf van één van de halswervels in de nek.  
De discus of tussenwervelschijf bestaat uit een zachte, gel-achtige kern en een hardere 
buitenbekleding. Wanneer de buitenbekleding van een discus scheurt dan kan de zachte kern door 
de opening naar buiten komen en zo een hernia vormen. Als zo’n uitpuilende of gescheurde 
tussenwervelschijf (discus) op een zenuw drukt dan raakt de zenuw geïrriteerd en zal pijn geven. 

Een discus hernia kan druk veroorzaken op de omringende ruggenmergzenuwen (radiculopathie) of 

op ruggenmerg (Myelopathie). De meest voorkomende cervicale hernia's liggen tussen C6 en C7. 
 

 
(Afbeelding 3)  

 
Klachten en verschijnselen  
-Radiculaire pijn (uitstralende pijn ontstaan door prikkeling van een zenuw) vanuit de nek in 
eventueel de schouder, elleboog, arm en hand  
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-Gevoel van doofheid/tintelingen of prikkelingen in de arm, hand en vingers 

-Krachtverlies in een of meer spieren in de arm, hand en vingers 
-De kwaliteit van de pijn en het type pijn kunnen variëren van dof, pijnlijk en moeilijk te 
lokaliseren tot scherp, brandend en gemakkelijk te lokaliseren 
-Toenemende pijnuitstraling bij hoesten niezen en persen (HNP) door drukverhoging in het 
wervelkanaal 
-Verminderde reflexen van de triceps, extensoren van de pols, triceps of intrinsieke vingerspieren 
 

Oorzaken 
De oorzaak kan liggen in degeneratieve veranderingen in tussenwervelschijven. Naarmate het 
lichaam ouder wordt, verliezen de schijven in de wervelkolom hun flexibiliteit en elasticiteit. De 
ligamenten rond de schijven worden broos en kunnen daardoor gaan scheuren of uitpuilen. 
Daarnaast kunnen de schijven door overbelasting beschadigd raken waardoor er uitpuilingen 
ontstaan. Door een grote uitpuiling of als er sprake is van irritatie of een ontsteking door een 

opzwelling van de uitpuiling, kan een zenuwwortel sterk beklemd raken. 
Mensen die vaak langdurig in één bepaalde houding werken die belastend is voor de nek, hebben 
een verhoogde kans op een nekhernia. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tandartsen, zij zitten vaak 
lang en geconcentreerd voorovergebogen in een en dezelfde houding. 
 
Diagnose 
1e diagnose door huisarts: Anamnese en lichamelijk onderzoek van o.a. de nek, schouders, armen. 

Er zal gevraagd worden naar specifieke symptomen van pijn, gevoelloosheid, tintelingen, zwakte, 
etc. Arts zal de nek onderzoeken op flexibiliteit, bewegingsbereik en tekens die erop kunnen duiden 
dat de zenuwwortels of wervels worden bekneld door een discushernia. De arts kan bijvoorbeeld de 
tastzin (gevoel) testen. Hij/zij doet dat met o.a. een watje en een prikkertje waarmee over de huid 
wordt gegaan en mee wordt geprikt in de huid. Ook kan de arts de armreflexen testen en de 
aanwezige kracht beoordelen in de arm- en handspieren. Verder worden de volgende tests 
aanbevolen in de multidisciplinaire richtlijn a-specifieke kans (9): spurlingtest, nek 

tractie/distractietest, Valsalva manoevre, en de Upper-limb Tension test. 
Vervolg diagnose: doorverwijzing naar een medische specialist (neuroloog, neurochirurg of 
orthopedisch chirurg). Er kunnen röntgenfoto's worden genomen of er kan een MRI-scan (Magnetic 
Resonance Imaging) of een CT-scan worden uitgevoerd. (Een MRI scan maakt gebruik van het 
magnetisch veld en radiogolven, een CT scan maakt gebruik van röntgenstralen). 
 

Behandeling 
Natuurlijk verloop en gedoseerde rust: Een hernia heeft vaak een gunstig natuurlijk verloop, d.w.z. 
dat de klachten meestal na verloop van tijd weer verdwijnen. De meeste patiënten vinden 
verlichting van de symptomen door middel van niet-chirurgische behandelingen, zoals sporten, 
medicatie, fysiotherapie en chiropractie. Het advies is vaak om gedoseerd rust te nemen, dat wil 
zeggen om het rustig aan te doen maar toch zo actief mogelijk blijven. Hoe langer iemand rust 
bedrust neemt, hoe moeilijker het is om weer actief te worden. De conditie gaat erdoor achteruit 

en de spieren worden slapper. 

Fysiotherapie en oefentherapie: advies over bewegen en hoe je de spieren in conditie kan houden. 
Door middel van oefeningen worden de spieren geleidelijk sterker gemaakt. Als 
houdingsafwijkingen samenhangen met de klachten, dan is Cesar of Mensendieck oefentherapie 
een andere mogelijkheid voor behandeling. Deze therapie is gericht op een betere houding en 
manier van bewegen. 
Medicatie: Bij pijn kan de huisarts pijnstillers voorschrijven.  

Epidurale toediening van corticosteroïden: Via een injectie in de nek worden er corticosteroïden 
ingespoten. Corticosteroïden zijn ontstekingsremmers. De geïrriteerde zenuwwortels komen 
hierdoor tot rust, en de pijn kan hierdoor minder worden. 
PRF behandeling van de zenuwwortel: Via de nek wordt er een naald vlak bij de aangedane zenuw 
geplaatst. Deze behandeling gebeurt onder röntgendoorlichting. Als de naald in de goede positie 
zit, wordt dat gecontroleerd door kleine “stroomstootjes”. Als de juiste plek is gevonden wordt de 

zenuw behandeld met stroompulsjes zonder verhit te worden. Hierdoor is de pijngeleiding van de 
aangedane zenuw verminderd, en kan de pijn minder worden (10).  

Operatief: Als de klachten niet afnemen of als er sprake is van uitvalverschijnselen, kan een 
herniaoperatie overwogen worden: een spinale fusie of een implantatie van een tussenwervelschijf 
prothese. 
Spinale fusie: tijdens deze ingreep worden twee of meer aangrenzende wervels gefuseerd, oftewel 
met elkaar verbonden. Hierdoor wordt de wervelkolom gestabiliseerd en de pijn verlicht. Een 

mogelijk nadeel van dit type spinale chirurgie is het verlies van beweging en flexibiliteit in het 
behandelde deel van de wervelkolom. 

http://www.rijnstate.nl/web/file?uuid=260d7517-9d08-490f-ab65-35dece4975dc&owner=da991043-31fb-4e1e-b113-ae85381212c6&documenttype=pdf&contentid=1393
http://www.rijnstate.nl/web/file?uuid=4149208e-4a17-409f-a5ee-256f9cc435e9&owner=da991043-31fb-4e1e-b113-ae85381212c6&documenttype=pdf&contentid=1921
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Tussenwervelschijf prothese is een alternatief voor spinale fusie. Een tussenwervelschijfprothese 

wordt operatief geplaatst en is speciaal ontworpen voor het behouden van de beweging en 
flexibiliteit bij het vervangen van een aangetaste tussenwervelschijf die uit de nek van een patiënt 
wordt verwijderd. 
 
Massagetherapie 
Wel of niet behandelen? Het is ten eerste belangrijk zeker te weten of cliënt een cervicale hernia 
heeft, dus als de symptomen er op duiden en de cliënt is er nog niet mee naar een arts geweest, 

eerst doorverwijzen en niet in eerste instantie behandelen. Als cliënt inderdaad na onderzoek een 
cervicale hernia blijkt te hebben en nog steeds behandeld wenst te worden door een 
massagetherapeut dan is overleg met huisarts of andere behandelende arts raadzaam voor nader 
overleg over de ernst van de aandoening. Volgens de meest geraadpleegde sites over deze 
diagnose in relatie met massagetherapie is er geen overduidelijke contra-indicatie. Maar indien 
cliënt erg veel pijn heeft en moeite heeft met simpele dingen als een jas aantrekken dan wordt 

aangeraden om niet te masseren. 
 
Opvallend is een specifiek onderzoek gepubliceerd op PUBmed: Massage Therapy for Cervical 
Degenerative Disc Disease: Alleviating a Pain in the Neck? Door Rhonda Marie Avery en 
gepubliceerd in 2012 (11), waarin de resultaten worden beschreven van massagetherapie bij een 
cliënt met een cervicale hernia rond facet gewricht C6/C7. Cliënt had last van chronische pijn en 
beperkte bewegingsmogelijkheden in de nek, en ook radiculaire pijn in de linker schouder en arm. 

De methodes die de massagetherapeut gebruikte waren o.a.:  
Therapeutic massage interventions included soft-tissue manipulation using petrissage and 
neuromuscular techniques, fascial work, facilitated stretching, joint play, hydrotherapy, education 
on self-stretching, and positive guidance about condition management. 
 
Het resultaat n.a.v. 5 sessies werd als volgt omschreven in dit onderzoek: 
Na verschillende behandelingen waren de symptomen van de klachten van de cliënt verminderd, 

en de Cervicale ROM (Range of Motion) was matig verbeterd. Et was ook een vermindering in de 
hoeveel gerapporteerde pijn en een verbetering in het uitoefenen van de dagelijkse activiteiten. De 
cliënt toonde een groter begrip van de fysiologische obstakels die degeneratieve veranderingen 
teweeg kunnen brengen. 
 
De conclusie van het onderzoek was: 

Deze cliënt heeft gunstig gereageerd op massagetherapie als een interveniërende behandeling voor 
cervicale hernia. 
 
Ten slotte: nog een laatste conclusie uit dit onderzoek over behandeling met massagetherapie en 
erg interessant in de discussie of massagetherapie een behandelmethode zou kunnen zijn voor de 
diagnose cervicale hernia: 
Hoewel er nog geen gestandaardiseerde behandeling is voor cervicale hernia, DDD, is er erkenning 

dat zowel fysiotherapie als massagetherapie opluchting kan bieden voor sommige patiënten(3). 

Technieken in de massagetherapie omvatten bv bewegingstechnieken (beweging van de 
gewrichten), verschillende massagetechnieken en fasciale release, naast lichaamsoefeningen en 
zelfzorg. Zelfzorg kan b.v. stretching en ontspanningstechnieken omvatten, specifiek omschreven 
voor elk individu apart, gebaseerd op de persoonlijke symptomen van de cliënt. Thomson et al.(21) 
benadrukt het belang van ontspanning en pijn-management, omdat cliënten vaak last hebben van 
spanning specifiek in de nek en de schoudergordel. Lowe(22) suggereert dat massagetherapie de 

gespannen spieren die de cervicale hernia veroorzaken kan helpen ontspannen. Een studie 
suggereert dat massage therapie effectiever bleek dan oefeningen bij mensen met een 
verergerende lichamelijke handicap(14). Een andere studie bevestigt het gebruik van 
massagetherapie als een veilige behandelingsoptie voor patiënten met chronische nek pijn. Deze 
zelfde studie suggereert ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden (23).  
 

2 Cervicale Facetgewricht Pijn 
 

Omschrijving 
Aandoening van 1 of meer cervicale facetgewrichten. De facetgewrichten en de 
tussenwervelschijven vormen samen de verbinding tussen de verschillende wervels. Elke wervel 
van de wervelkolom vormt samen met een boven of onderliggende wervel twee facetgewrichten. 
Deze facetgewrichten die zowel links als rechts van de wervel zitten zijn bekleed met kraakbeen en 

worden omgeven door gewrichtskapsel. Ze verbinden de op elkaar gestapelde wervels met elkaar 
en zorgen ervoor dat de nek kan bewegen. Deze facetgewrichtjes kunnen pijn veroorzaken die 
gevoeld wordt in de nek. De precieze oorzaak van de pijn is vaak onbekend. Bij het cervicale 
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facetsyndroom zijn een of meer van de facetgewrichten aangedaan. Er kan ook sprake zijn van een 

ontsteking. Verschillende nekbewegingen kunnen enerzijds de gewrichtsvlakken in elkaar drukken 
of anderzijds de kapsels op rek brengen. Meestal is maar een facetgewricht aangedaan waardoor 
de pijn zich ook maar aan 1 zijde van de achterkant van de nek bevindt.  
  

          (Afbeelding 4) 

 
Klachten en verschijnselen 
-Nekpijn, meestal links of rechts van het midden (aan de achterzijde) 
-Pijn kan uitstralen naar de schouder of het achterhoofd 
-Drukpijn aan de posterieure zijde van de wervelkolom ter hoogte van de facetgewrichten 
-De pijn heeft vaak een statische component, omdat niet altijd pijn aangegeven wordt in relatie 
met beweging.  

-Als pijnlijke of beperkte beweging wordt meestal rotatie (volledig draaien) en retroflexie 
(achteroverbuigen) aangegeven. 
-Stijfheid; de beweeglijkheid in deze richtingen kan beperkt zijn 
-Normaal gesproken zijn er geen neurale verschijnselen 
 
Oorzaken 
De oorzaak wordt meestal toegeschreven aan degeneratieve veranderingen in de facetgewrichten, 

o.a. veroudering van de gewrichten, artrose (bot aangroei), ontstekingsactiviteit, een ongeluk, 
herhalende en/of belastende bewegingen of door inzakking van de tussenwervelschijf (hierdoor 
worden beide facetgewrichtsvlakken strakker tegen elkaar aan geduwd).  
 
Diagnose 
1e diagnose door huisarts: Anamnese en lichamelijk onderzoek rondom de cervicale wervelkolom. 

Onderzoek naar pijn en/of beperkingen bij rotaties, flexie en extensie van de cervicale wervels. 

Onderzoek of de uitstraling niet voorbij de schouder is, of er sprake is van pijn bij druk op het 
facetgewricht. Onderzoek naar de afwezigheid van neurologische verschijnselen. 
Vervolg diagnose: Eventueel doorverwijzing naar b.v. een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in 
het gebied van de cervicale wervelkolom. Er kan vervolg onderzoek gedaan worden met een CT-
scan of met een Magnetische Resonantie (MR). Deze onderzoeken kunnen afwijkingen aantonen in 
de facetgewrichten. In principe dragen röntgenfoto’s niet bij tot het stellen van de diagnose. Met 

behulp van röntgenfoto’s kan wel de mate van degeneratie van de facetgewrichten ingeschat 
worden of naar andere mogelijke oorzaken gezocht worden. Wanneer er onduidelijkheid over de 
diagnose is, dan kan de arts een facetgewricht blokkade overwegen. Bij een facetgewricht blokkade 
wordt met een injectie een plaatselijke verdoving en een steroïde (ontstekingsremmer) ingespoten 
in het facetgewricht. Als de pijn hierdoor verdwijnt, kan er met redelijke zekerheid vanuit gegaan 
worden dat het geïnjecteerde facetgewricht de oorzaak is van de klachten.  
 

Behandeling 

Fysiotherapie/oefentherapie: is erop gericht de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren en 
de pijn de verminderen en lichaamscorrectie toe te passen. 
Medicatie: bij pijn kan de huisarts pijnstillers voorschrijven, ontstekingsremmers en/of 
spierontspanners. 
Operatief: Radiofrequente facetdenervatie. Hierbij worden de kleine zenuwen die naar de 

facetgewrichten lopen verhit, en hierdoor uitgeschakeld. Deze behandeling gebeurt onder 
röntgendoorlichting. Er worden meerdere kleine naaldjes in de nek ingebracht. Als de naaldjes in 

http://www.rijnstate.nl/web/file?uuid=3e82e10d-e64b-4979-a2aa-1d4249fe7dc9&owner=da991043-31fb-4e1e-b113-ae85381212c6&documenttype=pdf&contentid=1920
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de goede positie zitten, wordt dat gecontroleerd door kleine “stroomstootjes”: Als de naaldjes goed 

geplaatst zijn worden ze verhit, waardoor de zenuw in de buurt van de naald ook verhit wordt. 
Hierdoor kan de desbetreffende zenuw de pijnprikkels minder goed geleiden en kan de pijn 
afnemen. 
 
Massagetherapie 
Op het internet kom ik veel algemene uitspraken tegen, bijvoorbeeld dat je als massagetherapeut 
een uitgebreide intake moet doen voordat je ook maar enigszins met je behandeling van cervikale 

facetgewricht pijn begint omdat je heel goed moet weten welke delen van de nek en welke 
bewegingen de pijn triggeren. Er worden algemene tips gegeven, b.v. dat je lange vloeiende 
strokes kan doen om de spieren op te warmen en de bloed toevoer te stimuleren naar dit deel van 
het lichaam, maar over het algemeen wordt geadviseerd al te stevige druk te vermijden in pijnlijke 
artrosegevoelige gebieden. Diepe en gerichte massage kan de spieren rondom de aangedane 
gewrichten ontspannen maar dan moet je goed weten wat je doet. Over het algemeen is men het 

er wel over eens dat massage ontspanning kan brengen in de pijnlijke gebieden (12). 
 
 
2.4.2 SPECIFIEKE KANS – SCHOUDER REGIO 
 
1 Bicepspees tendinose 
 

 
(Afbeelding 5) 

 
Omschrijving 

Dit staat in de meeste omschrijvingen van Bicepspees tendinose: 
Bicepspees tendinose (ook wel tendinitis genoemd) is een ontsteking of irritatie van de lange 
bicepspees, de pees die de bicepsspier naar boven verbindt met het schoudergewricht.  
Soms is er naast een tendinose van de bicepspees ook sprake van een peesirritatie of 
peesontsteking van andere spieren van de schouder. Wanneer de pees langdurig ontstoken is, kan 
de bicepspees scheuren.  

 
Maar na verder onderzoek kom ik tegenstrijdigheden tegen op het vlak van de benaming.  
Ik kom de begrippen Tendinitis en Tendinose tegen. Deze begrippen worden nog al eens door 
elkaar gebruikt, ook in de omschrijving van de klachten van een bicepspees tendinose. Ik vind de 
meest relevante informatieve hierover op in de US national library of medicine (13) en daaruit 
begrijp ik dat tendinitis een acute peesontsteking is, met symptomen zoals roodheid, hitte en 
opzwelling van het aangedane gebied. (Deze ontsteking is steriel dat wil zeggen dat het een 

ontsteking is door lokale invloeden en niet door micro organismen zoals bacteriën.) Daarentegen 
een tendinose is geen ontsteking maar wordt een peesdegeneratie genoemd, wat betekent dat het 
collageen van de pees van mindere kwaliteit wordt, vaak in reactie op chronisch overbelasting. Dus 
ik interpreteer een tendinites als een acute peesontsteking en een tendinose als een chronische 
pees ontsteking die kan zorgen voor peesdegeneratie. In de verdere uitleg gaat het dus over een 
combinatie van deze twee. 
 

Klachten en verschijnselen 
-Diepe, scherpe of kloppende pijn ter hoogte van de voorzijde en bovenzijde van de schouder 
-De pijn kan uitstralen naar de voorzijde van de bovenarm 
-De pijn neemt toe met bewegingen van de arm boven het hoofd en vermindert bij rust 
-De arm heeft vaak weinig kracht bij het buigen van de elleboog 
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Oorzaken  

Zoals elke vorm van tendinitis/tendinose is de meest voorkomende oorzaak overbelasting waarbij 
irritatie en slijtageprocessen optreden in de peesstructuur. Beschadigd weefsel in de pees kan 
hierbij niet tijdig herstellen en dit lijdt tot een ontsteking. De meest voorkomende oorzaak van 
bicepspees tendinose is een overbelasting na sportactiviteiten of werkzaamheden waarbij frequente 
en herhalende bewegingen van de arm nodig zijn, voornamelijk boven het hoofd. Sporters die 
werpen, zwemmen of een racket hanteren, lopen hierbij het grootste risico. Een direct trauma, 
zoals een val op de schouder, kan echter ook tot een tendinitis/tendinose leiden. 

Biceps tendinose kan zowel geïsoleerd optreden, als in combinatie met andere schouder-
pathologieën, zoals ‘rotator cuff' scheuren, impingement en instabiliteit. 
 
Diagnose 
1e diagnose door huisarts: Anamnese in combinatie met lichamelijk onderzoek. Aan de hand van 
de symptomen en door het buigen en strekken van de elleboog (met weerstand) kan een arts de 

diagnose stellen.  
Vervolg diagnose: Röntgenfoto’s kunnen verkalkingen rond de bicepspees aan het licht stellen. Een 
echografie kan eventueel vocht of een ontsteking rondom de pees aantonen. In sommige gevallen 
kan de arts een MRI onderzoek aanvragen om te kijken of er mogelijk sprake is van gecombineerd 
letsel zoals scheuren in de rotator cuff (de spiergordel rond het schoudergewricht) of doordat 
pezen rond de schouder zijn ingeklemd (impingement). 
 

Behandeling 
In principe is de behandeling van bicepspees tendinose conservatief, d.w.z. niet-operatief.  
Natuurlijk verloop en gedoseerde rust: In het begin wordt relatieve rust, gecombineerd met 
tijdelijk vermijden van intensieve sport- of arbeidsactiviteiten aangeraden. Daardoor kan de 
irritatie of ontsteking verdwijnen. Ook moeten bewegingen die de pijn veroorzaken tijdelijk 
vermeden worden.  
R.I.C.E. principe: Ook wordt er veelal gesproken over het volgen van het R.I.C.E. principe als het 

gaat om de eerste fase van de ontsteking (de eerste 72 uur): Relatieve rust, ijs/koelen, 
Compressie/drukverband, Elevatie/hoogstand van de arm. 
Fysiotherapie, oefentherapie of massage: Als de ontsteking is geheeld dan wordt aangeraden om 
de conditie van de armspieren te verbeteren met behulp van o.a. massage, gewrichtsmobilisatie, 
stretching en oefeningen voor flexibiliteit en krachtontwikkeling. Binnen de fysiotherapie wordt ook 
gebruikt gemaakt van dry needling, een nieuwe techniek waarbij een triggerpoint van de spier 

wordt opgezocht, deze wordt aangeprikt met een naald en daardoor kan ontspannen. Ook kan er 
met oefentherapie gekeken worden of er een ander bewegingspatroon voor de arm kan worden 
aangeleerd. 
Medicatie/Fysiotherapie: injectie met corticosteroïden (ontstekingsremmend middel) in 
samenwerking met fysio- of therapie. De corticosteroïden zorgen voor een afremming van de 
ontsteking zodat de beweeglijkheid weer kan terugkomen in het schoudergewricht. De therapie 
bestaat uit o.a. mobiliteitsoefeningen om stijfheid te voorkomen en spierversterkende oefeningen.  

Operatief: Als de klachten langdurig aanhouden kan een kijkoperatie verricht worden. Afhankelijk 

van wat men aantreft kan bijvoorbeeld het ontstekingsweefsel (kalkvorming) weg worden gehaald, 
(dit zorgt vaak voor beknelling rondom de pees), en of kan de aanhechting van de bicepspees 
verplaatst worden. Hierbij wordt de pees losgemaakt van de aanhechting en een stukje verder (in 
de sulcus bij de kop van de schouder) weer vastgezet. Het resultaat is dat de pees niet meer door 
het gewricht loopt en niet meer door de sulcus hoeft te glijden waardoor er meer ruimte voor 
beweging ontstaat. 

 
Massagetherapie 
Ik vind nauwelijks specifiek onderzoek en advies over massagetherapie bij een biceps tendinose, 
maar wel in z’n algemeenheid over het wel of niet masseren van een tendinitis. In de meeste 
gevallen is er een contra indicatie voor masseren als er sprake is van een acute ontsteking, zoals 
b.v. in Mosby’s Pathology en andere bronnen op diverse sites. Als de acute ontsteking voorbij is 

mag er gemasseerd worden met ‘firm gliding and cross fiber friction’ om het daarna te behandelen 
met een ijspakking. Maar ik kom ook tegenstrijdigheden tegen, zowel in Mosby’s Pathology als in 

andere publicaties. de Mosby’s Pathology zegt dat er wel gemasseerd mag worden als het gaat om 
een behandeling van Tendinitis en is daarin niet duidelijk of het gaat om een acute of chronische 
ontsteking: ‘deep transverse and cross-fiber friction produced physiological changes in the tissue 
that suggest augmented healing, supporting the use of massage for tendon and tendon sheath 
inflammation’ (14). 

Er is een wetenschappelijk onderzoek uit 2012 dat claimt dat massagetherapie juist ontstekingen 
kan doen verminderen (15). Maar daarop worden meteen weer veel reacties gegeven in de zin van 
dat dat onderzoek onzin is en niet goed opgezet (16). Toch lees ik dan weer op een andere site: 
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‘massage can help reduce inflammation’. Maar gaat het dan om acute of een chronische 

ontsteking? Het wordt me niet helemaal duidelijk en doet me elke keer weer realiseren dat er 
zoveel tegenstrijdigheden zijn en dat het ene wetenschappelijke onderzoek hele andere uitkomsten 
kan hebben dan het andere, afhankelijk van een heleboel factoren en dat er zoveel perspectieven 
zijn op diverse behandelmethodes. Ik ga er hier niet te diep op in, maar het is zeker interessant 
om een keer uit te diepen. 
Of ik nu wel of niet masseren kan bij een acute ontsteking bestaan dus verschillende 
gezichtspunten. Als de acute ontsteking geheeld dan zeggen verschillende bronnen (zie hierboven 

Mosby’s Pathology noot 13), dat je diverse massagetechnieken kunt toepassen om o.a. de 
circulatie en de cel activiteit te stimuleren. In het kader daarvan is de volgende quote ook 
interessant, hij komt uit het artikel van de US national library of medicine over tendinoses en 
tendinites (17) en geeft tips voor de behandeling van tendinose, waaronder massage: 
 
“Massage stimulates circulation and cell activity, especially when done at the appropriate depth. 

Deep-friction massage applied to the tendon serves to stimulate fibroblast activity and generate 
new collagen. Stasinopoulos and Johnson(18) report that applying deep-friction to the tendon for at 
least ten minutes after the numbing effect has been achieved results in reduced pain and increased 
strength and mobility. Lowe(11) states that he has found it effective to apply friction to the tendon 
in multiple short bursts of 20–30 seconds interspersed with other techniques; this strategy allows 
for mobilization of the tissue while minimizing discomfort for the patient. Myofascial techniques and 
trigger-point therapy can reduce fascial restrictions, scar tissue, and trigger points in the muscle 

connected to the tendon, relieving tension on the tendon. Myofascial techniques, lengthening deep-
tissue techniques, stretching and active-release techniques can reset muscle memory to a more 
lengthened position, reducing the tension placed on the tendon during activity. A variety of 
massage techniques can decrease overactive pain messages from sympathetic nervous system 
firing, increase circulation, and improve overall tissue health(10,11,19).”  
 
2 Subacromiaal impingement syndroom (rotator cuff syndroom, tendinosen en bursitiden  

schouder) 
 

                     
(Afbeelding 6)      (Afbeelding 7) 

 
Omschrijving 
Een Impingement betekent letterlijk ‘ inklemming’. Onder het acromion bevinden zich de kop en 

kom van het schoudergewricht en de ruimte die hiertussen zit noemen we de subacromiale ruimte.  
Bij een impingement raken er dus structuren bekneld tussen schouderkom en schouderkop. Simpel 
gezegd is er onvoldoende ruimte onder het schouderdak. Structuren die bij een impingement 

bekneld kunnen raken tussen schouderkom en schouderkop zijn de slijmbeurs (bursa), het kapsel 
en/of de pezen van spieren die langs de schouderkop en/of –kom lopen, of vastzitten aan 
schouderkop of –kom. Deze inklemming van een bepaalde pees en/of slijmbeurs of kapsel tegen de 
kom of de bovenkant van de schouder zorgt voor irritatie of een ontsteking. Hierdoor zwelt kapsel, 

pees of slijmbeurs op, daardoor is er te weinig ruimte voor de schouderkop om te bewegen en 
daardoor wordt bewegen pijnlijk.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312643/#b18-ijtmb-5-1-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312643/#b11-ijtmb-5-1-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312643/#b10-ijtmb-5-1-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312643/#b11-ijtmb-5-1-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312643/#b19-ijtmb-5-1-14
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Subacromiaal impingement syndroom is dus een verzamelnaam voor een slijmbeursaandoening 

(bursitis) en/of pees- of kapselaandoening rond het schoudergewricht onder het acromion.  
 
 
Klachten en verschijnselen 
-De schouder kan niet meer soepel bewegen en er ontstaat pijn en functiebeperking rond het 
schoudergewricht 
-Stekende of zeurende pijn bij het actief heffen van een gestrekte arm tot boven het hoofd 

-Uitstralende pijn aan de zijkant van het schoudergewricht 
-In het eerste stadium pijn in de bovenarm tijdens of na de activiteit, ofwel spontaan 's nachts 
-In een verder stadium kan de pijn aanwezig blijven en kan de slaap ernstig gestoord worden  
-Pijn in de bovenarm vooral bij het zijwaarts optillen van de arm terwijl het laatste deel van deze 
beweging vaak niet pijnlijk is omdat de ingeklemde structuren juist in deze positie weer meer 
ruimte hebben 

-Bij zijwaartse en draaiende bewegingen kan er sprake zijn van verminderde kracht 
-Pijn bij het liggen op de aangedane schouder 
-Iets uit de achterzak van de broek pakken geeft pijn  
-Het wordt steeds moeilijker om zware krachtsinspanningen te doen boven schouderhoogte 
-Bij uitgesproken krachtverlies kan er sprake zijn van een mogelijke scheur van de rotator cuff 
 
Oorzaak 

In geval van een subacromiaal impingment syndroom wordt er vaak gesproken over een primaire 
en een secundaire oorzaak.  
Bij een primair impingement is er sprake van een structurele vernauwing van de subacromiale 
ruimte door bijvoorbeeld een afwijking aan de rotator cuff, een afwijking aan het acromion of 
osteofytvorming. Oorzaken van een primair impingement: veroudering van het lichaam speelt vaak 
een rol. Met het ouder worden neemt o.a. de peeskwaliteit af. Ook kan het ouder worden de 
oorzaak van zijn dat het schouderdak een afwijkende vorm heeft gekregen waardoor de 

schouderkop minder ruimte heeft om te bewegen.  
Bij een secundair impingement is er sprake van een functionele verkleining van de subacromiale 
ruimte tijdens specifieke houdingen of bewegingen. In neutrale stand zijn de afstanden tussen de 
kop van de humerus en het acromiaal dak, bij deze vorm van impingement, normaal. Bij een 
secundair impingement ontstaat de inklemming door een bepaalde schouderdysfunctie. 
Bijvoorbeeld door teveel of te weinig beweeglijkheid in het gewricht of het kapsel van het gewricht, 

zijn de rotator cuff spieren slap, niet goed samenwerkend of verkort. Een andere secundaire 
oorzaak kan zijn een verkeerde houding (bv een te kromme rug) waardoor de bewegingen met de 
armen allemaal vanuit de schoudergordel worden geïnitieerd en dus een te zware belasting vormen 
voor de schoudergordel. Maar ook een val op de schouder kan er bv voor zorgen dat het kapsel 
ontsteekt. Daarnaast kunnen herhalende bewegingen tot overbelasting en uiteindelijk 
beschadigingen leiden. 
 

Diagnose 

1e diagnose door huisarts: Anamnese in combinatie met lichamelijk onderzoek. Als lichamelijk 
onderzoek wordt voorgesteld de actieve en de passieve abductie en de passieve exorotatie van de 
arm/schouder te testen, als mede de palpatiepijn van het AC gewricht. Als verdere lichamelijke 
tests worden in de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS voorgesteld: de horizontale adductie 
test, de Neer Test en de test van Hawkins-Kennedy (18).  
Vervolg diagnose: Een röntgenfoto of echografie kan nodig zijn om meer zicht te krijgen op de 

aandoening. Röntgenfoto’s kunnen b.v. kalkafzettingen laten zien die de diagnose van een 
slijmbeursontsteking aannemelijk maken. Kalkafzetting in pezen of slijmbeurzen is een gevolg van 
een ontsteking. (zie biceps pees tendinose) Een echografie kan eventueel vocht of een ontsteking 
aantonen. Soms moet een slijmbeurs verdoofd worden om de juiste diagnose te stellen; dit 
gebeurt met een injectie. In sommige gevallen kan de arts een magnetisch resonantie (MRI) 
onderzoek aanvragen om de diagnose te stellen van geassocieerde letsels, zoals rotator cuff 

scheuren, impingement en labrumletsels. 
 

Behandeling 
De behandeling van een impingement is afhankelijk van de oorzaak.  
Natuurlijk verloop en gedoseerde rust: Een acute slijmbeurs-ontsteking (acute bursitis) geneest 
meestal vanzelf door middel van rust en/of ontstekingsremmende medicatie. In het begin wordt 
dus relatieve rust, gecombineerd met tijdelijk vermijden van intensieve sport- of arbeidsactiviteiten 

aangeraden. Daardoor kan de irritatie of ontsteking verdwijnen. Ook moeten bewegingen die de 
pijn veroorzaken tijdelijk vermeden worden.   
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Medicatie: Wanneer rust/pijnstillers onvoldoende werkt kan de huisarts tot 2 keer een injectie 

geven met corticosteroïden om de ontsteking te remmen.  
Medicatie/fysio- of oefentherapie: Ik kom hier hetzelfde advies tegen als bij een biceps tendinose, 
medicatie tezamen met fysio- of oefentherapie. Injecties met corticosteroïden 
(ontstekingsremmend middel), in samenwerking met therapie. De corticosteroïden zorgen voor een 
afremming van ontsteking zodat de beweeglijkheid weer kan terugkomen in het schoudergewricht. 
De therapie bestaat uit o.a. mobiliteitsoefeningen om stijfheid te voorkomen en spierversterkende 
oefeningen. Is de oorzaak een instabiliteit van de schoudergordel, een slechte houding, slappe 

spieren of een combinatie van deze factoren, dan worden fysiotherapie en oefentherapie los van 
medicatie voorgesteld. Met fysio- of oefentherapie kan de coördinatie van bewegingen verbeterd 
worden zodat geen of minder inklemming plaatsvindt. Ook kan de spierconditie worden verbeterd 
zodat overbelasting minder snel optreedt.  
Ook lees ik op diverse sites van fysiotherapeuten en manueel therapeuten adviezen om in het 
geval van een impingement naar het gehele plaatje te kijken, waarbij de bewegingsvrijheid van de 

schouder en het functioneren van de arm niet alleen afhankelijk van de schouder is maar waarbij 
naar het gehele bewegingsapparaat gekeken moet worden (19). Ook lees ik veel adviezen om te 
kijken naar terugkerende belastende houdingen en bewegingen en te kijken hoe de werkplek is 
ingericht. 
Operatief: Verwijdering van kalkmassa. Door de tendinitis kan er kalkneerslag in de 
slijmbeurs/pees ontstaan. Deze verkalkingen zijn meestal klein zodat dat ze geen invloed hebben 
op de schouderklacht, maar soms is de kalkmassa zo groot dat de inklemming hierdoor verergerd 

wordt. Wegspoelen van de kalk met vloeistofinjecties onder ECHO- of röntgencontrole (zgn. 
barbotage) kan een optie zijn. 
Als andere oorzaken van de schouderklacht uitgesloten zijn, dan kan gekozen worden voor het 
operatief weghalen van een deel van de verdikte slijmbeurs en/of door van de onderkant van het 
schouderdak (acromion) wat bot af te halen om zo meer ruimte te creëren in de schouder (de 
zogenaamde Neerplastiek). 
 

Massagetherapie 
Ik kom weinig adviezen tegen met betrekking tot massagetherapie. Over het algemeen wordt rust 
en geleidelijk opbouwen van oefentherapie geadviseerd. Wel adviseert de werkgroep diagnostiek 
en behandeling van subacromiaal pijnsyndroom ‘de behandeling van myofasciale triggerpoints, 
inclusief het stretchen van de musculatuur’ (20). En dit vind ik enigszins in andere bewoordingen 
ook terug op de site www.schoudernetwerk.nl: ‘Massage (van myofasciale trigger points in 

schouderspieren of soft tissue) is effectief’. 
Wat ook hier interessant is, is de behandeling die de fysiotherapie praktijk Zegers voorstelt: 
‘Indien er sprake is van ontstekingen in de Cuff spieren kunnen deze met frictie/massage worden 
behandeld. Dit is een puntige massage op het ontstekingsgebied in de pees waarbij wordt 
geprobeerd om de verklevingen in het gebied op te heffen. Tevens kan er middels shockwave of 
ultrageluid de lokale doorbloeding in het schoudergewricht te verbeterd worden. Op deze manier 
krijgt de schouder een nieuwe impuls om te herstellen’ (21). 

Hier dus weer aanwijzingen dat massage/frictie toch ook gebruikt wordt om juist een extra boost 

aan de ontsteking te geven. 
Verder is er weinig te vinden over massagetherapie in combinatie met het subacromiaal 
impingement syndroom, wel meer onderzoeken in een breder verband, hieronder bijvoorbeeld een 
conclusie uit een onderzoek A trial into the effectiveness of soft tissue massage in the treatment of 
shoulder pain: 
‘We conclude that soft tissue massage around the shoulder is effective in improving range of 

motion, pain and function in patients with shoulder pain. The mechanisms behind these effects 
remain unclear’ (22). 
 
3 Rotator Cuff scheur 
 
Omschrijving 

De rotator cuff is een peesblad dat wordt gevormd door het uiteinde van vier dieper liggende 
schouderspieren (de supraspinatus, de infraspinatus, de teres minor en de subscapularis); de 

pezen zitten als een manchet (=cuff in het engels) rondom de schouderkop vast.  
De rotator cuff zorgt voor stabiliteit van het schoudergewricht en maakt bewegingen van de arm 
mogelijk. Een scheur in één van deze pezen wordt een ‘rotator cuff' scheur genoemd. Als het gaat 
om een gedeeltelijke scheur spreken we van een ‘partiële ruptuur’. Als een pees volledig 
afgescheurd is van het bot, spreken we van een volledige scheur van de rotator cuff. Pezen groeien 

nooit vanzelf vast. 
 
 

http://www.schoudernetwerk.nl/
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Klachten en verschijnselen 

Als een scheur in één van de pezen klachten veroorzaakt, is dit het gevolg van een 
balansverstoring in de schouder ten gevolge van de scheur. Zo zijn er genoeg mensen met een 
peesscheur waarbij de schouder wel in balans is, en die geen klachten hebben. 
-Voornaamste klachten zijn een combinatie van pijn en verlies van kracht  
-De pijn is vooral voelbaar in de bovenarm en verergert als men de schouder beweegt of de arm 
opheft in zijwaarts geheven stand 
-Vaak is er uitstraling naar de nek, de bovenarm of de hand en zijn er tintelingen in de hand 

-Werkzaamheden boven het hoofd verergeren de klachten 
-Bij een grote scheur is er tevens krachtverlies en het onvermogen om de arm op te tillen 
-'s Avonds en 's nachts kan de pijn erger worden, ook het liggen op de schouder levert klachten op 
-De rotator cuff spier kan voor een klein stukje zijn ingescheurd maar ook volledig, dit kan van 
invloed zijn op de ernst van de pijnklachten 
 

  
(Afbeelding 8)         (Afbeelding 9) 

 
Oorzaak 
Een scheur in de rotator cuff kan acuut ontstaan, of een chronisch beloop hebben. 
Een acute scheur in de pezen van de rotator cuff ontstaat meestal door een trauma, zoals een val. 
Ook een plotselinge beweging, het dragen van een te zware last of het uit de kom schieten van de 

schouder (luxatie) kan een scheur veroorzaken. 
Chronische (langer bestaande) scheuren geven meestal een sluipend begin van de klachten. Veelal 
aanvankelijk aangeduid als slijmbeursontsteking zonder duidelijke oorzaak. Dergelijke scheuren 
ontstaan meestal pas boven de leeftijd van 50-60 jaar. Oorzaken kunnen zijn: een val in het 
verleden, langdurig bestaan van een te kleine ruimte tussen het dak van de schouder (acromion) 
en de pees (impingement), herhaaldelijke overbelasting, ouderdom of degeneratie, slijtage of 

vervorming van het schoudergewricht. Vaak is er een combinatie van factoren. 

 
Diagnose 
1e diagnose door huisarts: Anamnese in combinatie met lichamelijk onderzoek. Met de belly off 
sign test, de external rotation lag sign test en de drop arm test kan onderzocht worden welke 
pezen van de rotator cuff aangetast zijn. Zowel pijnklachten als de hoeveelheid aanwezige kracht 
in de spieren vormen een belangrijk element in de diagnose. Als de ‘rotator cuff' scheur al lang 

aanwezig is, kan volumevermindering van de spierbuiken (atrofie) een aanwijzing zijn voor een 
scheur.  
Vervolg diagnose: Als de symptomen wijzen op een rotator cuff scheur kan er een echo gemaakt 
worden waarbij met behulp van hoogfrequente geluidsgolven een afbeelding wordt gemaakt van de 
pezen en spieren in de schouder. Bij twijfel kan er aanvullend een MRI gemaakt worden om de 
diagnose te bevestigen. Een grote gescheurde rotator cuff kan veelal ook op een röntgenfoto 
gezien worden, aangezien de ruimte tussen de kop van de bovenarm (humeruskop) en het 

schouderdak (acromion) dan sterk verminderd of verdwenen is. 

Ook kan met arthroscopie (kijkoperatie) worden vastgesteld of het een scheur in de rotator cuff 
betreft. Via zo'n kijkoperatie kan de scheur ook meteen hersteld worden. 
 
Behandeling 
De conservatieve therapie zal in eerste instantie gericht zijn op het doen verdwijnen van de 

onderliggende ontsteking en het herwinnen van kracht van de andere delen van de ‘rotator cuff' en 
de bovenliggende spieren. 
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Medicatie: Als de spier voor een deel ingescheurd is kan de arts pijnstillers of een injectie met 

corticosteroïde voorschrijven. Bij veel mensen vermindert dit de pijn waardoor de 
bewegingsmogelijkheden toenemen 
Fysiotherapie en/of oefentherapie: Omdat er veel spieren rondom de schouder lopen en 
samenwerken kan de functie van de gescheurde pees worden opgevangen door andere spieren.  
Door middel van fysiotherapie en/of oefentherapie kan gewerkt worden om de andere rotator cuff 
spieren te versterken en zo de beweeglijkheid van de schouder te verbeteren. 
Operatief: Als de rotator cuff volledig gescheurd is, kan door middel van een operatie de pees weer 

aan elkaar gehecht worden. Ook als de spier niet volledig gescheurd is, maar als de klachten toch 
blijven aanhouden en er sprake is van blijvende bewegingsbeperking en pijn, kan een operatie 
worden uitgevoerd. Hierbij wordt de pees door middel van een operatie terug vastgehecht op de 
oorspronkelijke plaats. Dit gebeurt via een klassieke hechting met draad of door middel van ankers 
met draad. In sommige gevallen wordt het dak van de schouder ook recht gemaakt om extra 
ruimte te maken voor de pees (deze operatie heet Neerplastiek, zie ook bij subacromiaal 

Impingement syndroom). In sommige gevallen kan de rotator cuff niet meer gehecht worden 
omdat de pees zelf te veel is teruggetrokken of onvoldoende kwaliteit heeft. 
Een andere chirurgische optie bestaat dan uit het plaatsen van een speciale soort prothese: een 
omgekeerde prothese in het geval van niet meer te hechten scheuren en waarbij de functie meer 
wordt overgenomen door de spieren in de omgeving van de schouder (23). 
Alle bovenvermelde ingrepen hebben hun eigen revalidatietijd en gaan meestal gepaard met een 
bewegingsbeperking van de schouder. 

 
Massagetherapie 
Ik kom nauwelijks specifieke artikelen of informatie tegen over massagetherapie in combinatie met 
een rotator cuff scheur. Ik kan het me ook wel voorstellen want als een pees gescheurd is dan is 
het vooral zaak om de andere spieren de functie van die pees te laten overnemen en dat doe je 
meer met oefeningen dan met massage zegt mijn gezonde verstand.  
Ik vind één zeer interessant onderzoek als het gaat om blessures aan de Rotator Cuff, het 

onderzoek van Jill Schuldt, Conservative Treatment of Rotator Cuff Injuries to Avoid Surgical 
Repair. In dat onderzoek een pleidooi voor massagetherapie tezamen met kracht- en 
flexibiliteitsoefeningen als het gaat om het behandelen van blessures aan de rotator cuff: 
‘Massage therapy, a method of conservative treatment, is extremely effective in restoring flexibility 
and range of motion, eliminating scar tissue, and reducing pain. Michele Wyzga, Licensed Massage 
Therapist, has treated countless cases of rotator cuff injuries during her twenty-year practice. The 

majority of these cases have involved tendonitis, tears, and a small number of post-operative 
patients. The primary age group seen was 41-50, followed by 51-60, and then 20-40 years of age. 
In addition to regular therapeutic massage, specific strength and flexibility programs with postural 
awareness, and activity modifications were included’ (24).  
Dus als ik deze massagetherapeute beluister, dan is er geen contra-indicatie om te masseren als er 
een scheur in de rotator cuff is. 
 

4 Frozen shoulder 

 
Omschrijving 
Als er sprake is van grote bewegingsbeperking in het glenohumerale gewricht wordt dat een ‘frozen 
shoulder’ (bevroren schouder) genoemd. Frozen shoulder of capsulitis adhaevia is een aandoening 
waarbij een actieve en passieve bewegingsbeperking van het glenohumerale gewricht aanwezig is 
ten gevolge van een langdurige verminderde rekbaarheid van de kapsel. Hierdoor is de ruimte in 

het glenohumerale gewricht verkleind (25).  
Een ‘frozen shoulder’ (bevroren schouder) wordt algemeen omschreven als een ‘verkorting’ van het 
gewrichtskapsel. Er zit een kapsel rondom de kop/kom van het schoudergewricht. Dit kapsel is een 
soort omhulsel dat het schouderscharnier volledig afsluit van weefsel buiten het gewricht en zorgt 
ervoor de dat kop in de kom blijft. Dit kapsel neigt soms te ontsteken en/of te verkleven, c.q. te 
schrompelen en verliest dan zijn elastisch vermogen, verhardt en verdikt. Als er sprake is van een 

te strak kapsel rondom het schoudergewricht dan kan de kop niet goed genoeg bewegen. Er 
ontstaat een combinatie van pijn in de schouder en bewegingsbeperkingen (stijfheid) van de 

schouder.  
 
Klachten en verschijnselen 
Aan een frozen shoulder kan een slijmbeursontsteking, een aanhoudende irritatie van de pees 
(tendinose) of een ontstoken gewrichtskapsel aan vooraf gaan. 

-De pijn wordt vooral ervaren in de bovenarm  
-De schouder verstijft geleidelijk, de mate van stijfheid bepaalt de mate van de 
bewegingsbeperking 
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-(Hevige) pijn en bewegingsbeperking in de schouder, pijn tijdens snelle of onverwachte 

bewegingen 
Er is een forse bewegingsbeperking van het schoudergewricht met name wat betreft de 
draaibewegingen 
-De arm kan vaak niet meer worden opgetild, gespreid en naar buiten gedraaid worden 
Er kan uitstraling zijn naar de nek, de bovenarm of de hand en tintelingen in de hand   
-Moeite met liggen op de aangedane schouder, nachtelijke pijn 
 

In het verloop van de aandoening worden drie stadia onderscheiden die elkaar opvolgen. In het 
eerste stadium, de bevriezende fase, is er een combinatie van pijn en beginnende 
bewegingsbeperking. De duur van dit stadium kan variëren van 6 weken tot 9 maanden. In het 
volgende stadium, de bevroren fase vermindert de pijn, maar komt de verstijving van de schouder 
op de voorgrond te staan, de schouderfunctie raakt sterk beperkt. Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 
9 maanden. In het laatste stadium, de ontdooiende fase, treedt er geleidelijk herstel op van de 

beweeglijkheid van het schoudergewricht. Uiteindelijk kan de functie volledig herstellen. De duur 
van dit stadium kan uiteenlopen van 5 tot 26 maanden. 
 
 

  
(Afbeelding 10)      (Afbeelding 11)     

 
 
Oorzaak 
De oorzaak is niet altijd duidelijk. In dat kader wordt er vaak gesproken van een primaire en een 
secundaire fronzen shoulder. Er is sprake van een primaire fronzen shoulder als er geen duidelijke 

oorzaak aan te wijzen is voor de klachten. De klachten ontstaan spontaan. Wel wordt een primaire 

frozen shoulder vaker gezien bij vrouwen tussen het 40e en 65e levensjaar en bij patiënten met 
suikerziekte, schildklierziekte en hart en vaatklachten. 
Bij een secundaire frozen shoulder is er wel een aanwijsbare oorzaak. De meest voorkomende 
oorzaken van een secundaire frozen shoulder zijn een onderliggende ontsteking door b.v. 
inklemming van spierweefsel, pees weefsel of van slijmbeurzen, waardoor er een reactie in het 
kapsel ontstaat. Oorzaak kan ook een trauma zijn na een val op de schouder of een verrekking of 

een trauma n.a.v. een operatie aan de schouder. 
 
Er wordt nog steeds gezocht naar de precieze oorzaak van een fronzen shoulder, er zijn 
verschillende theorieën. 
‘Wat men zeker weet is dat bepaalde cellen van het schouderkapsel (fibroblasten) onder invloed 
van chemische stoffen in het gewricht (cytokinenen en groeifactoren) gaan veranderen in cellen 

met een andere funtie (myofibroblasten). Hierdoor verandert het schouderkapsel van een zeer 
dunne soepele uittrekbare structuur rond de schouder naar een verschrompelde, stugge structuur, 

met een sterke bewegingsbeperking van het schoudergewricht als gevolg. Aangezien de 
verschrompeling zich eerst en vooral voordoet in het voorste kapsel zal dit zich ook eerst uiten in 
een beperking van de buitenwaartse bewegingen (exorotatie) van de schouder’ (26). 
 
Diagnose 

1e diagnose door huisarts: Anamnese in combinatie met lichamelijk onderzoek. Om een 
onderscheid te maken met andere klinische aandoeningen van de schouder moet de arts vooral 
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letten op de beperking van de beweging van de schouder, zowel actief (door de patiënt) als passief 

(door de onderzoeker). Het is typisch voor een ‘frozen shoulder' dat er zowel actief als passief een 
gelijke bewegingsbeperking van het schoudergewricht gezien wordt, met name met betrekking tot 
de draaibewegingen of rotaties.  
Voor het onderzoek van schouderklachten zijn drie schoudertesten van belang: de actieve en 
passieve schouderabductie, de actieve en passieve schouderexorotatie en de actieve en passieve 
horizontale schouderadductie (27). Ook de werkgroep KANS schrijft in de Multidisciplinaire Richtlijn 
aspecifieke KANS dat ze ‘van mening is dat bij het overwegen van de diagnose frozen shoulder 

passief bewegingsonderzoek in alle richtingen van de schouder uitgevoerd kan worden, waarbij 
verminderde passieve exorotatie als meest specifieke test voor deze diagnose wordt beschouwd’ 
(28). 
Volgens de criteria in de literatuur is er sprake van een "echte" frozen shoulder, indien er 
‘gedurende meer dan drie maanden schouderklachten zijn en een bewegingsbeperking van meer 
dan 50% in heffen naar voor of naar opzij of in draaien naar buiten (exorotatie). In de praktijk 

komen vaak situaties voor waarbij de beperking minder is dan 50%, maar die wel berusten op 
dezelfde aandoening (gedeeltelijke frozen schouder). De behandeling is overeenkomstig’ (29). 
Vervolg diagnose: technische onderzoeken blijken weinig bijkomende informatie over een frozen 
shoulder te kunnen geven, ze worden eerder gebruikt om andere diagnoses uit te sluiten. 
Daarbij wordt melding gemaakt van röntgenonderzoek eventueel in combinatie met een artrogram, 
waarbij van tevoren contrast in het gewricht wordt gespoten, dit geeft meer informatie over de 
structuren in het gewricht en de plaats van de verklevingen. Ook kan een echo of MRI onderzoek 

helpen bij het uitsluiten van andere diagnoses.  
 
 

  
(Afbeelding 12) 

 
Behandeling 
Natuurlijk verloop: Wat ik interessant vind en intrigerend, is dat het natuurlijk beloop van een 
(primaire) frozen shoulder eigenlijk altijd gunstig is (maar wel pijnlijk en langdurig). Bij een 
spontaan beloop herstelt de schouder binnen een periode van 1½ tot 3 jaar. De beweeglijkheid 

herstelt over het algemeen goed, tenzij er een oorzaak aan ten grondslag ligt die een normale 
functie belemmert (secundaire frozen shoulder). Zo kan een schouder bijvoorbeeld een 
bewegingsbeperking houden na een botbreuk (fractuur) waarbij de breuk niet in een goede stand 
genezen is en dus een normale beweeglijkheid niet meer mogelijk is. 
Medicatie: In de eerste fase zal de huisarts pijnstillers en ontstekingsremmende injecties met 
corticosteroïden intra-articulair (in het gewricht) voorschrijven. Dit kan helpen de pijn te 
verminderen en eventueel de ontstekingsfase bekorten. Hoewel het na een injectie wel lang kan 

duren voordat de beweeglijkheid van de schouder hersteld, ervaart de patiënt minder pijn 
waardoor de herstelperiode gemakkelijker te overbruggen is en de schouder gemakkelijker 

bewogen kan worden. 
Fysiotherapie, oefentherapie: 
Over de zin van fysiotherapie zijn de meningen verdeeld. Er is, er naast het advies van 
fysiotherapie, een stroming die adviseert niets te doen omdat de schouder na lange tijd spontaan 
herstelt. Het behandelcentrum Rijnland Orthopadedie en de orthopeden van het Haga ziekenhuis 

halen het onderzoek aan van Dierkcks et al. uit 2004 (30) aan, waarbij twee groepen mensen met 
stijve schouders vergeleken werden. Uit dit onderzoek bleek dat de pijn en het ongemak bij een 
gemiddelde fysiotherapeutische behandeling juist erger was dan in de groep zonder fysiotherapie. 
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De duur van het herstel was in beide groepen hetzelfde en dus niet langer in de groep zonder 

therapie. Maar volgens de site van Rijnland Orthopaedie blijkt uit ander wetenschappelijk 
onderzoek (waarvan de oorsprong helaas niet wordt vermeldt in hun bronvermelding), dat 
‘specialistische fysiotherapeutische mobilisatie-technieken de schouder juist sneller kunnen laten 
herstellen. Binnen een periode van 3 maanden neemt de beweeglijkheid meestal fors toe en de 
pijn overeenkomstig af’ (31).  
Ik lees ook het advies dat hoewel dit een zeer frustrerende en langdurige aandoening is, waarbij 
patiënten het gevoel hebben dat er iets “gedaan” moet worden, de ervaring toch leert dat de tijd 

deze aandoening volledig zal herstellen. 
Veel andere geraadpleegde bronnen benadrukken wel het belang van fysiotherapie en 
oefentherapie samen met diverse oefeningen om het gewricht soepel te houden en blijvende 
bewegingsbeperking tegen te gaan.  
Ook wordt er gesproken over het oprekken van het kapsel in de richting van de verkorting met 
behulp van fysiotherapie.  

Operatief: In uitzonderlijke hardnekkige gevallen kan de schouder onder narcose worden 
‘doorbewogen of gemanipuleerd’. Er wordt dan onder narcose voorzichtig een einde gemaakt aan 
de verklevingen door ze los te scheuren. Ook kunnen tegenwoordig met behulp van een 
arthroscopische operatie (kijkoperatie) verklevingen van het kapsel inwendig losgemaakt worden. 
 
Massagetherapie 
Ook hier is weer weinig literatuur en case study te vinden als het gaat om massagetherapie in 

combinatie met een frozen shoulder pathologie. Als ik met mijn gezonde verstand nadenk over 
alles wat ik zojuist over het natuurlijk verloop en het inzetten van fysiotherapie heb geschreven, 
dan zou ik zeggen dat massagetherapie waarschijnlijk niet het verloop van het herstel versnelt 
maar eventueel wel zou kunnen bijdragen aan de versoepeling van het schoudergewricht en het 
eventueel wat oprekken van de kapsels en omliggende pezen en spieren. In Mosby’s Pathology 
kom ik weer het advies tegen om het gebied niet te masseren als er nog sprake is van een acute 
ontsteking en verder wordt er geadviseerd massagetechnieken te gebruiken die de omliggende 

spieren kunnen ontspannen en stretchen om zo de beweeglijkheid van het schoudergewricht te 
vergroten: ’Deep gliding, kneading, and friction can be used to reduce tension in pectoralis major 
and minor, lattisumus dorsi and rotator cuff muscles. Be sure to address biceps brachii, triceps 
brachii and deltoid’ (32). 
 
 

2.5 ASPECIFIEKE AANDOENINGEN KANS  
 
 
2.5.1 OMSCHRIJVING 
Vroeger werden aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder vaak met de term RSI 
(Repetitive Strain Injury) aangeduid. Deze term suggereert dat de klachten vooral door herhaalde 
bewegingen worden veroorzaakt. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. De term RSI wordt niet door 

iedereen op dezelfde manier uitgelegd en is verwarrend. Daarom geven de behandelaars volgens 

de laatste medische richtlijnen de voorkeur aan de neutrale term ‘aspecifieke klachten aan arm, 
nek en/of schouder’, kortweg aspecifieke KANS. 
 
Aspecifieke aandoeningen worden gekenmerkt door symptomen (bijvoorbeeld pijn, prikkeling of 
vermoeidheid) zonder dat een specifieke diagnose gesteld kan worden en zonder dat een specifieke 
anatomische structuur aangedaan lijkt.  

 
We hadden al eerder geconstateerd in paragraaf 2.1 dat ik als massagetherapeut eerst een aantal 
lijsten met vragen dien af te werken om een systemische aandoening, een trauma of een 
specifieke KANS diagnose uit te sluiten voordat ik de diagnose van aspecifieke KANS kan stellen.  
Als er uiteindelijk geen duidelijke diagnose gesteld kan worden dan spreken we van aspecifieke 
Kans –klachten. Verreweg het grootste deel van de KANS klachten is niet te diagnosticeren als 

specifiek. 
 

 
2.5.2 KLACHTEN EN VERSCHIJNSELEN  
Het Patiënten profiel aspecifieke arm, nek en/of schouder klachten zoals beschreven in de 
multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS:  
‘Bij aspecifieke KANS is er sprake van aan werk of activiteiten gerelateerde pijn, stijfheid, 

tintelingen en/of dove gevoelens ter hoogte van nek, schouders, bovenrug, armen en/of handen 
die langer dan 2 weken aanwezig is. De klachten zijn niet gerelateerd aan een systemische 
aandoening of trauma en specifieke KANS, (b.v. tenniselleboog of carpaal tunnel syndroom) is 
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zoveel als mogelijk uitgesloten. Aanvankelijk zijn de klachten gerelateerd aan bepaalde activiteiten 

en/of werk. In een later stadium kunnen de klachten ook optreden bij andere dagelijkse activiteiten 
en de gehele dag aanwezig zijn zonder verdere relatie met de oorspronkelijk gerelateerde 
activiteit. Daarnaast kan de nachtrust verstoord raken. De klachten beginnen doorgaans aan de 
dominante zijde en treden vaak ook op aan de andere zijde, waar ze minder ernstig zijn. Een 
combinatie van specifieke en aspecifieke KANS is mogelijk’ (33). 
 
 

2.5.3 OORZAKEN 
De oorzaak van aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder is vaak onduidelijk, vooral als de 
klachten heel geleidelijk zijn ontstaan. Ook al is de juiste oorzaak onbekend, er zijn wel factoren 
bekend die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van aspecifieke KANS. De patiënten folder (34) 
die de werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS heeft samengesteld voor mensen met 
aspecifieke kans klachten noemt de volgende factoren die van invloed kunnen zijn: 

 
Werkfactoren:  
• Fysiek zwaar werk, zoals zwaar tillen op of boven schouderhoogte.  
• Zich vaak herhalende werktaken. 
 • Langdurig met een computer(muis) werken.  
• Langer dan een uur per dag werken met trillend gereedschap.  
• Ongunstige werkhouding door een niet goed ingerichte werkplek.  

• Hoge werkdruk of te hoge werkeisen; het niet naar de zin hebben op het werk. 
 
 Persoonlijke factoren:  
• Gespannenheid.  
• Zorgen.  
• Stress. 
 

Op de eerste plaats kunnen mensen zelf veel doen aan hun eigen herstel. In de patiënten folder 
aspecifieke KANS worden mensen geattendeerd op verschillende dingen die ze zelf kunnen doen 
richting herstel: 
Positief blijven 
Er wordt de mensen aangeraden om positief te blijven en te vertrouwen op het natuurlijk herstel 
van het lichaam omdat de ervaring is dat de meeste van deze klachten vanzelf weer over gaan na 

6 tot 12 weken.  
Blijf bewegen 
Ook wordt er aangeraden om te blijven bewegen en de dagelijkse bezigheden te blijven doen ook 
al heeft de patiënt pijn. In de folder wordt wetenschappelijk onderzoek aangehaald waaruit blijkt 
dat het juist goed is om te blijven bewegen. De voordelen van het bewegen worden genoemd: de 
spieren blijven actief, de patiënt houdt een goede conditie en voelt zich fitter, het zorgt voor een 
ontspannen gevoel. De tip is om elke dag een half uur aan beweging of sport te doen waarbij wordt 

aangeraden om iets te doen wat bij de patiënt past, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen of wandelen. 

Ook in deze folder het advies om te letten op een ontspannen houding en de houding van het 
lichaam af te wisselen omdat pijn voor een verkrampende toestand kan zorgen. Daarnaast het 
advies om de schouders te ontspannen en niet steeds de schouders op te trekken en het hoofd niet 
te veel scheef of voorovergebogen te houden maar in een rechte stand te zetten. 
Stel grenzen  
Verder advies uit de folder gaat over het stellen van persoonlijke grenzen en leren inzicht te 

krijgen in de eigen mogelijkheden/beperktheden. Er wordt o.a. aangeraden de hoeveelheid 
dagelijkse activiteiten te beperken zodat de totale belasting minder wordt en de klachten niet erger 
worden: ‘Doe wat minimaal gedaan moet worden en stel minder belangrijke activiteiten even uit, 
verdeel de activiteiten over de dag en neem pauzes. Bespreek met uw partner, huisgenoot en/of 
collega’s hoe u bepaalde taken tijdelijk anders kunt verdelen. Als het beter gaat, probeert u deze 
grenzen te verleggen, zodat u steeds iets meer kunt doen. Het is niet nodig om te wachten tot alle 

pijn verdwenen is.’ 
Zorg goed voor jezelf  

De folder geeft ook aan hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen en om echt te 
ontspannen. ‘Probeer dingen te ondernemen die u ontspannen. Doe wat u leuk vindt of wat u 
afleidt. Luister bijvoorbeeld naar uw lievelingsmuziek of neem een warm bad. Daarnaast is het 
belangrijk dat u voldoende nachtrust krijgt. Als u uitgerust bent, kunt u meer doen’.  
 

Als mensen er met deze adviezen niet uitkomen dan wordt een bezoek aan de huisarts 
aangeraden, of een bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut. 
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Uitdieping diverse oorzaken die een rol kunnen spelen bij aspecifieke KANS 

Over het algemeen kom ik op diverse sites zeer relevante en tegelijkertijd simpele observaties 
tegen die gaan over de diverse oorzaken van deze klachten. Ze staan in relatie tot o.a. 
lichaamshouding en lichaamsbeweging, gewoonten, leefstijl, lichamelijke en psychische belasting in 
het werk en thuis en worden algemeen erkend door veel verschillende bronnen die patiënten 
informatie geven. Ik baseer mij in dit verslag op de cliëntinformatie van Fysionetwerk Nederland en 
behandel hieronder de meest relevante observaties die ik ook zeker in mijn eigen praktijk wil 
gebruiken, uiteraard in afstemming met mijn cliënt: 

 
1 Onderbelasting door te weinig beweging 
‘Zitten is het nieuwe roken’. Deze slogan komen we tegenwoordig veel tegen in artikelen over onze 
gezondheid. Ik lees steeds vaker in allerlei artikelen dat een van de belangrijkste oorzaken van 
veel hedendaagse aandoeningen bewegingsarmoede is. Nog niet zo heel lang geleden moest de 
gemiddelde mens een behoorlijke dagelijkse lichamelijke inspanning verrichten, zowel in het werk 

als in de privésfeer, maar door de toenemende automatisering en zeker door de komst en de 
steeds groter wordende mogelijkheden van de computer, smartphone en tablet, is de dagelijkse 
hoeveelheid beweging van de gemiddelde mens duidelijk verminderd, met alle gevolgen van dien.  
 
2 Overbelasting door langdurige lichte spanning 
Naast algemene bewegingsarmoede geldt dat nek en armen in veel beroepen tegenwoordig vaak 
langdurig laag intensief statisch belast worden. Dit is een veelgehoorde theorie die ook bewezen is.  

De Wikipedia omschrijft deze theorie nog het simpelst: ‘In 1991 beschreef Hägg de zogenaamde 
Cinderella-hypothese (Engels voor "Assepoesterhypothese"), die erop neerkomt dat juist bij lage 
belastingen van lange duur altijd dezelfde spiervezels het eerst worden gebruikt. De rest van de 
spiervezels doen niets (zoals de stiefzusjes van Assepoester). Ook ontvangt het lichaam niet de 
gebruikelijke beschermende signalen dat er overbelasting plaatsvindt. Het gevolg is dat de 
werkende spiervezels te weinig zuurstof ontvangen en dat afvalstoffen niet worden afgevoerd door 
de lagere doorbloeding. Na verloop van tijd ontstaat vermoeidheid, stijfheid en pijn. Deze 

hypothese is tijdens een congres in Stockholm in 2007 door een grote groep wetenschappers 
verder ondersteund’ (35). 
 
Deze overbelasting door langdurige lichte spanning betekent dat sommige spieren tijdens het werk 
dus langdurig licht aangespannen worden. Een spier die vaak langdurig wordt aangespannen bij 
lichte handwerkzaamheden is de trapezius. Bij computerwerk worden daarnaast vaak de 

strekspieren van de onderarm langdurig licht gespannen. Ook andere spieren kunnen lang in lichte 
spanning gehouden worden door de aard van de werkzaamheden of door de manier van werken en 
de werkhouding. Over het algemeen kan gesteld worden dat beroepen waarbij met de handen 
langdurig fijne werkzaamheden uitgevoerd worden leiden tot langdurige statische spanning in 
bepaalde spieren. Beroepen waarbij dit vaak voorkomt zijn bijvoorbeeld: Mensen die veel bureau – 
en/of beeldschermwerk doen, Chauffeurs, Kappers, Productiemedewerkers, Tandartsen, Enz. 
 

3. Geestelijke spanning geeft lichamelijke spanning 

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer een mens zich gespannen 
voelt door een geestelijke activiteit, dan uit zich dit lichamelijk in een hogere spierspanning. Het is 
dus erg belangrijk om langdurige stresssituaties te vermijden en regelmatig geestelijk te kunnen 
ontspannen.  
Er zijn vele redenen waardoor er een verhoogde geestelijke spanning (en dus ook spierspanning) 
kan optreden:  

-Een belangrijke gebeurtenis in iemands leven kan lijden tot langdurig verhoogde spanning 
b.v. een verhuizing, scheiding, ontslag, promotie, overlijden van een dierbare, etc. 
-Vaak terugkerende spanningen door b.v. de opvoeding van kinderen, echtelijke ruzies, 
ruzie in de woonomgeving. 
-Het werk met moeite aankunnen en dus steeds op de tenen moeten lopen. 
-Slechte collegiale verhoudingen en/of slechte verhouding met leidinggevende. 

-Werken met veel en langdurige werkdruk (b.v. veel deadlines). 
-Geen plezier meer hebben in het werk. 

Uiteraard zijn het niet alleen de gebeurtenissen die leiden tot een bepaalde spanning. Het gaat er 
vervolgens om hoe er door de persoon zelf mee omgegaan wordt. De een zal veel stress aan 
kunnen zonder dat dit veel spanning met zich meebrengt, de ander zal al bij lichte stress in 
spanning schieten. Karaktereigenschappen die hierbij een rol kunnen spelen zijn: 

-Moeilijk kunnen relativeren. 

-Geen „nee“ kunnen of durven zeggen (en dus vaak teveel hooi op de vork nemen). 
-Door iedereen aardig gevonden willen worden. 
-Spanningen opkroppen, er niet over praten. 
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-Werk altijd centraal stellen (geen goede werk/privé balans). 

 
4. Belasting – Belastbaarheid 
In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat lichamelijke klachten ontstaan als de belastbaarheid 
van het lichaam lager is dan de belasting die het lichaam te verwerken krijgt. De klachten ontstaan 
vaak in een korte tijd, maar eigenlijk zijn ze vaak ontstaan door een lange tijd waarin het 
evenwicht tussen de dagelijkse belasting enerzijds en de belastbaarheid van de nek-arm regio 
anderzijds niet meer in evenwicht is. 

 
 
2.5.4 DIAGNOSE 
De algemene procedure in het medisch circuit is als volgt: 
De huisarts gaat samen met patiënt uitzoeken wat de mogelijke oorzaak van de klachten is. Er 
volgt een anamnese en eventueel een lichamelijk onderzoek. De huisarts zal vragen stellen over de 

klachten en eventueel een lichamelijk onderzoek doen. De huisarts zal meestal niet meteen een 
behandeling voorschrijven of naar een specialist verwijzen. Het is gebruikelijk om enkele weken te 
wachten, omdat de klachten door natuurlijk herstel vanzelf kunnen verminderen of verdwijnen. Als 
de klachten aanhouden dan kan de huisarts doorverwijzen naar een behandelaar (zoals een 
fysiotherapeut of oefentherapeut) of naar een specialist voor verder onderzoek. Dit is ook het 
moment om te kijken of er een specifieke KANS klacht gediagnosticeerd kan worden. Ook wordt 
geadviseerd om, als het werk van invloed is op de klachten of de klachten de patiënt hinderen of 

belemmeren om het werk uit te voeren, contact op te nemen met de bedrijfsarts.  
 
 
2.5.5 BEHANDELING  
Als de diagnose aspecifieke KANS is gesteld, zijn volgens de patiënten folder verschillende 
behandelingen mogelijk: 
Oefentherapie  

Uit onderzoek blijkt dat oefentherapie kan bijdragen aan het herstel en het verminderen van 
pijnklachten aan arm, nek en/of schouder. Een oefentherapeut is een specialist in het aanleren van 
gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt naar leefstijl, lichaamshouding en manier van 
bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als iemand zit, loopt of andere bewegingen 
maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet 
alleen naar de klacht gekeken, maar naar het hele lichaam. Oefentherapie kan gegeven worden 

door zowel een fysiotherapeut als een oefentherapeut Cesar/Mensendieck.  
Manuele therapie  
In de patiënten folder staat er het volgende over manuele therapie: ‘Manuele therapie helpt 
mogelijk bij schouderklachten. Er is echter nog niet voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan 
om dit met zekerheid te kunnen zeggen’.  
Ik heb nooit precies begrepen wat een manueel therapeut nou eigenlijk doet. Dit is wat de 
Wikipedia zegt: ‘Manuele therapie als specialisatie van fysiotherapie is een behandeling die tot doel 

heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te 

verbeteren. Men kan een manueeltherapeut onder andere consulteren vanwege nekklachten of 
lage rugpijn. De behandeling bestaat naast uit mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit 
het geven van instructies en adviezen’. Het is dus in ieder geval een behandelmethode die direct 
ingrijpt op de gewrichten van ons lichaam en de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam wil 
verbeteren. Veel mensen kennen een manueel therapeut in de volksmond als bottenkraker.  
Psychologische hulp  

Psychologische hulp wordt aangeraden als de patiënt vooral klachten van hevige gespannenheid en 
stress ervaart. Deze hulp kan patiënten helpen in het beter leren omgaan met (oorzaken van) 
stress. Huisarts kan doorverwijzen naar een (eerstelijns) psycholoog of een psychotherapeut. In de 
folder worden ook cursussen aangeraden die b.v. helpen met het beter leren indelen van iemands 
tijd of die helpen om problemen en conflicten tijdig op te lossen.  
Pijnstillers  

Als laatste in het rijtje de pijnstillers. Deze worden regelmatig voorgeschreven door de huisarts. Uit 
onderzoek is echter niet gebleken dat pijnstillende medicatie helpt bij aspecifieke klachten aan 

arm, nek en/of schouders (36). 
 
Opmerkelijk is dat in het rijtje van mogelijke behandelingen de psychosomatische fysiotherapeut 
niet wordt genoemd, terwijl ik van mening ben dat juist deze heel goed werk kan doen in de 
behandeling van aspecifieke klachten. Of uiteraard de Massagetherapeut! 
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De werkgroep aspecifieke KANS adviseert ook om, met betrekking tot mogelijk aanwezige fysieke 

risicofactoren bij werknemers, voorlichting te geven over aanpassingen met betrekking tot deze 
factoren, zoals: 
- repeterende en fysiek zware werktaken  
- dagelijkse blootstelling aan hand-arm vibraties (langer dan 1 uur)  
- langdurig computer of muis gebruik  
- niet neutrale hoofd- en lichaamshouding  
- niet optimale ergonomie op de werkplek 

Daarnaast vind de werkgroep het ook belangrijk om in de voorlichting, indien relevant, aandacht te 
besteden aan psychische en sociale (werk) factoren, waaronder hoge werkeisen en ervaren stress 
en de mogelijk preventieve bijdrage van regelmatig actief sporten.  
 
Verder advies in de behandeling en begeleiding bij aspecifieke KANS 
Zoals hierboven al beschreven is, zijn er vele factoren die van invloed kunnen zijn op aspecifieke 

KANS klachten. Dit betekent dan ook dat de behandeling en begeleiding van deze klachten zeer 
persoonlijk bekeken moet worden, maar in z’n algemeenheid zou je kunnen zeggen dat het op 
lichamelijk niveau in 1e instantie gaat om het reduceren van de belasting en/of het vergroten van 
de belastbaarheid.  
 
Bij het reduceren van de fysieke belasting zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan: 
-Arbeid minder zwaar en/of eenzijdig maken: is het mogelijk om in het werk bewust meer 

afwisseling van werkzaamheden aan te brengen? (b.v. typen, lezen, schrijven, kopiëren, 
vergaderen, af en toe op staan en even naar het kopieerapparaat lopen). 
-Werkgedrag veranderen (hoe wordt het werk uitgevoerd): Vaak is het zo dat het werk op 
onderdelen minder zwaar gemaakt kan worden door op een andere manier te gaan werken. Het 
werken op een andere manier is absoluut niet gemakkelijk. Begeleiding daarbij is vaak nodig, om 
enerzijds te bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn en anderzijds om samen een programma te 
maken om het anders werken ook werkelijk te trainen. 

-Werkplek verbeteren: Het kan zijn dat de werkplek zorgt voor veel onnodige en langdurige 
spierspanning, bijvoorbeeld omdat niet aan de juiste werkhoogte gewerkt kan worden of omdat 
onnodig te ver van het lichaam af gewerkt moet worden, omdat men niet goed zit, etc. In die 
gevallen is het natuurlijk erg belangrijk om te kijken in hoeverre de werkplek verbeterd kan 
worden, en bv te trainen in een goede zithouding aan het bureau.  
-Werk/rusttijden aanpassen: Sommige mensen werken altijd maar door. Uit onderzoek is bekend 

dat regelmatige korte pauzes heel belangrijk zijn om het lichaam te laten herstellen. Ook is bekend 
dat het nemen van deze pauzes absoluut geen vermindering van productiviteit tot gevolg heeft. 
 
Bij het vergroten van de belastbaarheid kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
-Lichamelijke training: Door training is het mogelijk om het lichaam sterker en belastbaarder te 
maken. Daarnaast kan het belangrijk zijn om specifiek te trainen, bijvoorbeeld om de 
lichaamshouding positief te beïnvloeden. 

-Mentale training: Soms kan het zinnig zijn om een specifieke training te volgen om anders/beter 

met stress om te gaan of anders in het werk te staan. 
 
 
2.5.6 MASSAGETHERAPIE 
Ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar publicaties die de effecten van massagetherapie bij 
aspecifieke KANS klachten hebben onderzocht. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. In Nederland 

valt me op dat de meeste onderzoeken over Klachten Arm, Nek, Schouder en arm weinig rekening 
houden met vormen van massage en zeker geen massagetherapie. De focus van het onderzoek ligt 
veelal op fysiotherapie, manuele therapie (manipulatie en mobilisatie), oefentherapie en 
ergotherapie. Bovendien, als er al uitspraken worden gedaan dan zijn die op z’n zachts gezegd erg 
voorzichtig en terughoudend. Hier wat voorbeelden uit de aspecifieke multidisciplinaire richtlijn 
aspecifieke KANS (37): 

Conclusie aangaande massage en aspecifieke kans:  
‘Het is aannemelijk dat massage op de korte termijn minder effectief is dan oefentherapie bij 

patiënten met aspecifieke werk gerelateerde KANS’ B Ferguson 1976, Levoska 1993, Verhagen 
2007 
Conclusie aangaande massage en aspecifieke nekpijn: 
‘Er zijn aanwijzingen dat massage niet effectiever is dan andere behandelingen bij aspecifieke 
nekpijn’ C Haraldsson 2006 

Er is 1 RCT (een type wetenschappelijk onderzoek: een gerandomiseerd onderzoek met 
controlegroep) gevonden waarin specifiek de effecten van massage zijn onderzocht bij aspecifieke 
schouderpijn. In deze studie, die van goede methodologische kwaliteit is, werden patiënten die met 
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schouderpijn naar de fysiotherapeut waren verwezen at random toegewezen aan een 

interventiegroep die 6 behandelingen met massage kreeg of een wachtlijstcontrolegroep (van den 
Dolder 2003). De schouderpijn was niet nader gediagnosticeerd door de fysiotherapeut. Na de 
behandelperiode had de interventiegroep significant betere uitkomsten voor pijn en functioneren. 
Daaruit volgt de conclusie aangaande massage en aspecifieke schouderpijn: 
‘Er zijn aanwijzingen dat bij aspecifieke schouderpijn massage op de korte termijn effectiever is 
dan geen behandeling voor het verminderen van pijn en het verbeteren van het functioneren.’  
B van den Dolder 2003 

 
Overige overwegingen uit deze multidisciplinaire richtlijn ten aanzien van massage: ‘Volgens de 
literatuur zijn er geen duidelijke aanwijzingen die pleiten voor de effectiviteit van massage bij 
aspecifieke KANS. Hierbij moet wel de aantekening gemaakt worden dat het merendeel van de tot 
op heden uitgevoerde RCT’s (een type wetenschappelijk onderzoek: een gerandomiseerd 
onderzoek met controlegroep) methodologische tekortkomingen hadden. Voordeel van massage is 

dat het de vertrouwensband tussen therapeut en patiënt kan versterken en vanuit die optiek zinvol 
zou kunnen zijn als voorbereiding op een oefentherapieprogramma. Hier staat tegenover dat het 
een behandeling is die patiënten passief ondergaan wat het streven naar zelfredzaamheid en 
participatie kan tegenwerken. Omdat er aanwijzingen zijn dat massage niet effectiever is dan 
andere actieve behandelvormen neemt de werkgroep over massage geen aanbeveling op in deze 
richtlijn’ (38).  
 

Ook over de effectiviteit van fysiotherapie en manuele therapie bij aspecifieke KANS bestaan echter 
nog vragen. Het volgende is interessant om aan te halen omdat het aangeeft dat het een lastig te 
onderzoeken gebied is omdat er met zoveel verschillende invalshoeken naar gekeken kan worden 
en is ook interessant omdat het massagetherapie als onderdeel van de therapeutische 
behandelingen van de fysiotherapeut ziet. 
Onderstaande is een quote uit een lezing van Dr. J.B. Staal: De fysiotherapeutische behandelopties 
bij aspecifieke KANS voor het Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St Radboud, 

Nijmegen: 
‘Voor de totstandkoming van de multidisciplinaire richtlijn KANS is onder meer de literatuur over de 
effectiviteit van fysiotherapie (en manuele therapie) samengevat en is beoordeeld in hoeverre 
fysiotherapeutische interventies effectief zijn bij KANS. Het lastige hierbij is niet alleen dat KANS 
beschreven kan worden als een heterogeen symptomen complex maar ook dat fysiotherapeutische 
interventies heterogeen zijn. Fysiotherapie kan onderscheiden worden in oefentherapie, 

massagetherapie en fysische therapie in engere zin en deze behandelcomponenten kunnen als 
monotherapie of in combinatie worden aangeboden. Daarnaast bestaat er variatie in 
achterliggende theoretische concepten, toedieningsvorm, intensiteit en frequentie van de 
behandeling. In de literatuurstudie is een onderscheid gemaakt tussen werk gerelateerde KANS, 
aspecifieke nekpijn en aspecifieke schouderpijn en is gezocht naar RCT’s en systematische 
literatuur studies waarin deze zijn samengevat. Uit de resultaten bleek dat oefentherapie effectief 
kan zijn bij KANS. Welke vorm van oefentherapie de voorkeur geniet is nog onduidelijk. Voor 

massage, diverse fysische therapievormen en manuele therapie waren de effecten tegenstrijdig of 

niet aanwezig. Bij de resultaten dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat veel studies 
methodologische tekortkomingen hadden’ (39). 
 
Nog niet erg bevredigend dus. 
 
Leuker is het om naar onze collega’s in Amerika te gaan, ‘massage therapy’ wordt daar voor mijn 

gevoel meer als een echt vak gezien, wordt daar meer voor ‘vol’ aangezien. Ook daar is er op het 
gebied van onderzoek nog veel ruimte voor verbetering, maar er is daar wel veel meer te vinden, 
ook omdat er een aantal grote organisaties zijn die zich inzetten voor betere bekendheid van 
massage therapy, die ook onderzoek stimuleren, etc. Het lijkt of massage therapie bij ons in 
Nederland nog (steeds) in de kinderschoenen staat wat betreft erkenning en in Amerika al de 
status van volwassenheid heeft bereikt. Organisaties als de American Massage Therapy 

Association, en de Massage Therapy Foundation doen veel aan nieuw onderzoek. 
Als ik me een beetje inlees in wat er zoal aan onderzoek in Amerika is verschenen op het gebied 

van massagetherapie dan is er vooral onderzoek gedaan op het gebied van chronische aspecifieke 
lage rugpijn, kanker, depressie gedurende zwangerschap en massage bij baby’s (40). Ook hier is 
echter weinig concreet onderzoek te vinden met betrekking tot massage therapie als behandeling 
voor aspecifieke KANS klachten.  
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2.6 CONCLUSIE 

Ik ben erg blij dat ik zo’n uitgebreid onderzoek heb gedaan naar KANS klachten gezien vanuit de 
reguliere geneeskunde, omdat het mij veel inzichten heeft gegeven in de benadering van deze 
klachten vanuit de reguliere zorg. Ook heeft het uitdiepen van diverse medische achtergronden van 
een aantal specifieke KANS klachten mij meer doen begrijpen van de complexiteit van o.a. het 
schoudergewricht, compleet met kapsels, spieren, banden, zenuwen, dit alles in samenspel met de 
nek en de armen. Ik heb het gevoel dat ik veel meer achtergrondkennis heb om mensen met 
klachten op dit gebied te kunnen begeleiden. 

 
Na dit onderzoek is het me duidelijk geworden dat massage therapie zoals ik het ken vanuit de 
opleiding nog een (lange) weg te gaan heeft in eventuele erkenning als behandeltherapie 
aangewezen vanuit de reguliere zorg. Op dit moment wordt massagetherapie eigenlijk alleen 
genoemd als eventueel onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling en niet als een op 
zichzelf staande therapie en behandeling. Opvallend is daarin het verschil tussen Nederland en 

Amerika. In Amerika is het beroep van massagetherapeut duidelijk erkend en wordt meer ‘normaal’ 
gevonden als therapeutische behandeling. 
 
Ook duidelijk is dat in veel gevallen massage goed mogelijk is zowel op het vlak van de specifieke 
als de aspecifieke KANS klachten. Ik ben weinig contra-indicaties tegen gekomen, zelfs masseren 
bij een ontsteking, wat toch over het algemeen wordt afgeraden, is door nieuw onderzoek 
discutabel gesteld. De weinige contra-indicaties komen uiteraard ook omdat er nog weinig harde 

uitspraken zijn op dit vlak naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding van 
alles wat ik gelezen heb, heb ik wel de indruk dat een behandeling waarin alleen wordt gemasseerd 
minder effect heeft dan massage in combinatie met oefeningen, advies over houding, 
stressreductie en andere stimulerende tips waardoor de patiënt zelf ook wordt aangespoord een 
verandering te bewerkstelligen. 
 
Dus dat zou een hypothese voor verder onderzoek kunnen zijn: 

Massagetherapie werkt het beste als het bestaat uit meerder componenten: enerzijds 
massagetherapie op de tafel, anderzijds persoonlijk advies op het gebied van houding, beweging, 
oefeningen, omgaan met stress en de emotionele huishouding, kijken naar werkpatroon, etc., 
waardoor de cliënt wordt aangespoord om zelf actief mee te werken in een verandering in het 
klachtenpatroon. 
 

Dit is trouwens ook mijn persoonlijke overtuiging en met deze nieuwe hypothese ga ik het praktijk 
onderzoek beginnen! 
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HOOFDSTUK 3 PRAKTISCH ONDERZOEK 

 
Zal ik weggaan?  

Zal ik verdrietig worden en weggaan?  
Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden,  

mijn schouders ophalen  
en weggaan?  

Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand anders geven), denken:  

zo is het genoeg,  
en weggaan?  

Zal ik een deur zoeken,  
en als er geen deur is: zal ik een deur maken,  

hem voorzichtig opendoen  
en weggaan- met kleine zachtmoedige passen?  

Of zal ik blijven? 
Zal ik blijven? 

Toon Tellegen uit: Alleen liefde, Querido Amsterdam 2002 
 

 
3.1 INLEIDING 
Hoe beter praktisch kennis te maken met een verscheidenheid aan KANS klachten door met 

diverse cliënten te gaan werken die klachten hebben op dit gebied. Ik wil graag een wat langer 
samenwerkingsverband met een cliënt aangaan dus ik kies voor een behandeltraject van 4 
massagetherapie sessies verspreid over een periode van 2 maanden, dus gemiddeld betekent dat, 
dat iemand 1 x in de 2 weken bij mij komt.  
 
Om de theorie in de praktijk te kunnen brengen heb ik een oproep geplaatst via mijn nieuwsbrief 
en Facebook om cliënten te werven met onderstaande tekst: 

 
(Afbeelding 13) 

 
Mensen met nek- en schouderklachten gezocht voor onderzoek massagetherapie! 

Heb je zelf al langer (minimaal 2 maanden) last van nek en schouderproblematiek? Ervaar je pijn 
of spierpijn, stramheid/stijfheid, minder bewegingsvrijheid, tintelingen en/of dove gevoelens, ter 
hoogte van nek/schouders, bovenrug, armen en/of handen? Hinderen de klachten je op je werk, in 

je vrije tijd, in je slaap, in de dagelijkse dingen en lijkt het maar niet over te gaan? Of Is het een 
terugkerende klacht? 
                   
Voor mijn onderzoek- en afstudeeropdracht aan de Akademie voor Massage en Beweging in 

Amsterdam (www.akademie.nl) ben ik op zoek naar mensen die al langere tijd last hebben van 
ongedefinieerde nek- en schouderklachten eventueel met uitstralende klachten naar de arm. 
 

Mijn onderzoekstraject bestaat uit een intakegesprek en 4 sessies massagetherapie van anderhalf 
uur gedurende de maanden maart en april 2015 en zoekt een antwoord op de vraag in hoeverre 
mijn rol als massagetherapeut ondersteunend kan werken in de behandeling van deze klachten. 
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Aangezien massagetherapie vanuit de holistische visie werkt en er van uit gaat dat alles in lichaam 

en geest in onderling verband staat met elkaar, zullen de sessies zeer persoonsgebonden zijn. Het 
onderzoek is gericht op jouw persoonlijke klacht en op jouw specifieke lichamelijke, geestelijke, 
sociale en emotionele omstandigheden. In de sessies kunnen we o.a. werken met 
bewegingstechnieken, stretching, thai yoga massage, deep tissue, ademhaling, oefeningen, 
onderliggend trauma in een spier of gewricht. We onderzoeken de ‘structuur’ van je lichaam: hoe 
sta je, hoe zit je, hoe loop je, hoe beweeg je, en kijken daarbij ook naar het grotere verband, waar 
komt de klacht oorspronkelijk vandaan en wat kan je zelf veranderen. 

 
Ik was verrast door de grote respons, minstens 16 mensen hebben mij benaderd om mee te doen 
met het onderzoek, mensen met uiteenlopende klachten rondom arm, nek en schouders, blijkbaar 
een hot topic! heb ik daaruit geconcludeerd. Ik zou graag met ze allemaal hebben gewerkt maar 
dat was praktisch niet haalbaar. Daarom heb ik uit de reacties 8 mensen geselecteerd die 4 x 
onder behandeling zijn geweest. 

 
 
3.2 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSVRAGEN 
In mijn visie is het belangrijk om bij KANS klachten zoveel mogelijk het gehele plaatje van de 
mens in het onderzoek te betrekken, er van uitgaande dat bij arm, nek en schouderklachten 
meestal een combinatie van factoren een rol spelen en zowel te maken hebben met fysieke, 
emotionele, psychosociale en mentale omstandigheden. We hebben allemaal ons eigen, unieke 

verhaal en persoonlijk geschiedenis die zijn weerslag in de loop der jaren heeft gekregen in de 
structuur en de psyche van ons lichaam. Ik wil deze unieke verhalen omtrent klachten nek, arm en 
schouder op kleine schaal in kaart brengen en aan het einde van het onderzoek kijken of mijn 
bewering klopt dat altijd er altijd een combinatie aan factoren een rol speelt in de klachten en of en 
op wat voor manier mijn vorm van massagetherapie een bijdrage kan leveren in het onderzoek 
naar de oorzaak van de klacht en het hopelijk verminderen van de klacht. 
 

Hypothese 
KANS klachten worden altijd veroorzaakt door een combinatie van fysieke, emotionele, 
psychosociale, mentale en spirituele factoren op zowel persoonlijk als werkgebied. Daarom is een 
persoonlijke benadering wenselijk waarbij onderzoek en begeleiding van klachten word verricht op 
holistische wijze en dus uitgaande van de verbinding tussen geest en lichaam, dat wil zeggen, 
onderzoek naar en begeleiding van klachten, voor zover mogelijk, op fysiek, emotioneel, 

psychosociaal, mentaal en spiritueel gebied. 
 
Onderzoek Praktijk gedeelte  
Behandeling van 8 verschillende mensen met klachten op het gebied van arm- nek- en schouder, 
in een behandeltraject van 4 sessies: 
-Inzicht krijgen in de problematiek, het opstellen van een eerste onderzoeks- en behandelplan. 
-Verslaglegging van het behandelproces met enerzijds de diverse bevindingen en interventies van 

de therapeut en anderzijds de bevindingen van de cliënt.  

-Het stellen van mijn persoonlijke diagnose ten aanzien van de klacht(en). 
-Eindevaluatie van de cliënten. 
 
Onderzoeksvragen praktijkgedeelte 
-Welke klacht(en) ervaren patiënten? 
-Wat is volgens de cliënt de oorzaak van de klacht? 

-Is cliënt al eerder behandelt en zo ja met welk resultaat? 
-Eerste indruk/diagnose van de klacht? 
-Wat kan ik inzetten als massagetherapeut in het behandelen van deze klachten?  
-Welke technieken zijn ondersteunend in de behandeling van de klachten? 
-Wat is mijns inziens het kernprobleem van de klachten? 
-Hoe kan ik een cliënt in beweging brengen tot verandering in zijn/haar patroon/houding etc.? 

-Is het effect van massagetherapie tijdelijk of structureel? 
-Wat is het effect na 4 sessies massagetherapie? 

-Hebben 4 sessies massagetherapie bijgedragen aan een vermindering van de klachten?  
-Zijn er andere effecten/inzichten te ervaren bij de cliënt na 4 sessies massagetherapie? 
-Ervaart de cliënt een meerwaarde of een andere waarde wat betreft de behandeling vanuit de 
massagetherapie in vergelijking met andere therapieën zoals fysiotherapie en of manueel therapie? 
-Zitten er overeenkomsten in de klachten van de 8 cliënten?  
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3.3 MIJN PERSOONLIJKE WERKWIJZE ALS MASSAGETHERAPEUT 
Ik wil, naast uiteraard het behandelen van het symptoom, samen met de cliënt ook op zoek naar 
de eventuele diepere oorzaak van een klacht, wellicht misschien de uiteindelijke oorzaak van het 
probleem. De oorzaak kan enerzijds op fysiek gebied liggen en veroorzaakt kunnen worden door 
een verkeerde houding, repetitieve werkzaamheden of een langdurige lage statische spierbelasting, 
maar zou anderzijds ook kunnen liggen in een diepe overtuiging van niets-waardigheid, een 
overlevingsmechanisme dat altijd gericht is op perfectionisme, of een onveilige thuissituatie 

vroeger. De oorzaak zou ook een combinatie van beide kunnen zijn. Ik wil dus in mijn 
behandelingen graag werken met lichaamsgerichte, inzicht gevende en bewustzijns therapie.  
 
De schouders eronder zetten 
Brede schouders hebben 
Iemand de nek toekeren 

De schouders ophalen 
Zichzelf iets op de nek halen 
Een schouder om te huilen 
Een last dragen op de schouders 
Veel woorden de nek breken 
Er valt een pak/last van mijn schouders 
Op iemands schouders staan 

Iemand op z’n nek hebben 
Iemand een schouderklop geven 
De schouders laten hangen 
Ik kan hem z’n nek wel omdraaien 
Iemand op de schouder slaan 
Iemand op de schouder nemen 
De schouders rechten 

Schokschouderen 
Iemand in de nek zien 
Met kop en schouders ergens boven uit steken 
Een aapje op je schouder hebben 
Hij loopt met z’n hoofd in de nek 
De aap niet op de schouder laten springen 

Iemand over de schouder aanzien 
Beproeft uw schouders eer gij draagt 
Hij hangt de mantel op twee schouders 
Dat zal hem de nek breken 
 
Als een klacht chronisch is geworden weten we zelf niet altijd meer zo goed wat we er aan kunnen 
doen of veranderen. Door op meerdere vlakken aandacht te schenken aan de klacht hoop ik een 

verandering of in ieder geval bewustzijn te kunnen bewerkstelligen. 

Ik heb de ervaring dat klachten aan het bewegingsapparaat in veel gevallen een signaal van het 
lichaam is, een persoonlijke boodschap, die soms moeilijk te ontcijferen is. Het lichaam vraagt 
aandacht voor iets, wat zou dat kunnen zijn? Veel klachten kunnen verholpen worden als er op de 
juiste manier aandacht aan wordt geschonken, als de boodschap van het lichaam verstaan kan 
worden. Het zijn de keuzes voor een bepaalde manier van leven en/of werken die vaak een impact 
hebben op de rest van ons en dus ons lichaam. Maar ook onze ervaringen uit het verleden spelen 

vaak nog een grote rol in ons hedendaags functioneren. Sommige situaties lijken ons te overkomen 
en dan staan we voor de uitdaging hoe er mee om te gaan. Kunnen we kiezen voor een gezond(er) 
lichaam? Of moeten we leren leven met onze beperkingen? Voor iedereen is de beantwoording van 
deze vraag weer anders. Dit is het onderzoek wat ik fascinerend vind om aan te gaan met de 
cliënt.  
 

Ik zie mijn werk als een uniek samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt. We hebben 
allebei een aandeel in het werk. Ik werk met de cliënt en de cliënt werkt met zichzelf.  

Ik kan mijn werk goed doen maar als de cliënt niet ook zelf een aantal dingen inziet en doorkrijgt 
en hopelijk verandert, dan is de kans groot dat de cliënt snel weer terug bij af is. 
 
Kenmerken van mijn werk: 

 Uitgaan van iets concreets lichamelijks en daarmee de diepte ingaan 

 Mensen begeleiden in het luisteren naar het lichaam, het zelf genezend vermogen 
aanspreken 

 Mensen begeleiden in (diepgaand) zelfhelend onderzoek d.m.v. het lichaam 



 33 

 Lichaamsbewustzijn creëren bij de cliënt zodat hij/zij de symptomen niet negeert maar als 

een waarschuwingssignaal kan zien dat er aandacht voor iets wordt gevraagd en wat dat is 
en hoe dat te interpreteren en er op te anticiperen. 

 Aandacht voor het hele spectrum aan eventuele oorzaken en omstandigheden: lichamelijk, 
psychisch, sociaal, mentaal, emotioneel, geestelijk en dit alles in kaart brengen 

 Aandacht voor fysiek, psychosociale werkomstandigheden en dagelijkse (privé) 
omstandigheden 

 Iemand terugbrengen naar een zo natuurlijk mogelijke staat voor het lichaam om zo licht 

mogelijk te kunnen bewegen 
 
Technieken en tools 

 Uitgebreid intakegesprek aan de hand van intakeformulier, ook achtergronden helder 
krijgen van cliënt, zoveel mogelijk het totale plaatje zien (voor zover mogelijk) 

 Ik werk met diverse massagetechnieken (deep tissue, triggerpoints, strijkingen, knedingen, 

stretching, wrijving) en bewegingstechnieken (joint movement, stretching) om spieren, 
weefsel, pezen, aanhechtingen, banden en kapsels losser en soepeler te maken of juist om 
meer stevigheid in het lichaam te brengen, om het lichaam zich weer te herinneren hoe het 
zelf weer meer ruimte, meer vrijheid, meer kracht, meer ontspanning, meer beweging kan 
creëren  

 Pantsering en verzet van het lichaam vanuit oude patronen herkennen en ervaren in het 
lichaam 

 Aanwezig zijn in het moment en in de aanraking, Luisteren met mijn handen en mijn hele 
lichaam naar waar de spanning zit en samen met cliënt onderzoeken waar er ruimte en 
ontspanning kan ontstaan om het pantser een stukje te openen en een nieuwe boodschap 
meegeven 

 Tijd en rust nemen waar nodig, ontspanning en zachtheid  
 Tijd een aandacht voor emotional release als het zich aandient 
 Ademwerk, aandacht voor de ademhaling, ademhaling kan cliënt meer in het lichaam 

brengen 
 Aandacht voor lichaamshouding en structuur 
 Voice-dialogue met onderdelen van het lichaam (zoals met bv de schouder, de elleboog, de 

hand) 
 Werken met veiligheid, support geven en ervaren in het lichaam, leren eigen grenzen te 

voelen en grenzen mogen zetten  

 Vragen stellen die in me opkomen tijdens het werk, communicatie met cliënt, luisteren, 
lastige dingen bespreekbaar maken, advies geven 

 Houdingscorrectie en oefeningen 
 Aandacht voor de ademhaling  
 Aandacht voor wat de cliënt zelf kan veranderen en de cliënt stimuleren om zoveel 

mogelijk zelf ook het heft in handen te nemen en creativiteit aan te boren in zichzelf om 
dingen te veranderen in houding, werk, persoonlijke issues, om het lichaam te leren hoe 

het zich weer anders kan bewegen, soepeler worden, lichter en eenvoudiger. 

 
 
3.4 BEHANDELPLAN  
 
Intakeformulier  
Van te voren heb ik een intakeformulier opgestuurd aan cliënten 

met de vraag of ze dat willen invullen ter voorbereiding op het 
intakegesprek. In dit intakeformulier aandacht voor o.a. de 
volgende onderwerpen: 
1 vragen over het leven, de loopbaan en de werkzaamheden van de 
cliënt tot nu toe 
2 vragen over de hulpvraag en de klacht 

3 vragen over de lichamelijke en psychische gezondheid 
3 vragen over vrije tijd en ontspanning 

(Afbeelding 14) 
 

Intakegesprek  
Tijdens de eerste behandeling voer ik eerst een intakegesprek van ongeveer een half uur waarin 
onderwerpen uit het intakeformulier nog eens aan bod kunnen komen en waarin ik me daarnaast 
focus op dingen die mij zijn opgevallen vanuit het intakeformulier en waar ik specifiek meer over 
wil weten. Dat kan zijn meer informatie over de achtergrond van de klacht, meer informatie over 



 34 

de vroegere gezinssituatie, het werkpatroon bespreken, hoe zit iemand op dit moment in z’n lijf, 

etc. 
 
Bodyreading 
Een bodyreading zoals we daar het laatste jaar op de Akademie van Massage en Beweging met Avi 
Bahat, Mireille Leeflang en John Armstrong mee hebben gewerkt. Observatie (zonder oordeel of 
invulling) van de fysieke structuur van het lichaam en het beschrijven van de fysieke kenmerken. 
Hoe zijn de verhoudingen in het lichaam, hoe staat iemand, hoe zit iemand, hoe loopt iemand?  

Hoe is de stand van het hoofd t.o.v. de schouders, hoe staan de voeten op de grond, hoe staat het 
bekken t.o.v. de voeten en t.o.v. de schouders, staat het bekken meer naar voren of naar 
achteren, staan de benen meer naar binnen of buiten gedraaid? Staan de schouders meer naar 
voren of naar achteren gedraaid? 
In mijn bodyreading zal ik me meer focussen op het schoudergebied en de nek maar uiteraard is 
het ook belangrijk om naar de hele structuur te kijken omdat alles altijd met elkaar samenhangt.  

 
4 x Sessie 
Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik verschillende soorten massage zoals frictie, 
strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, werk ik met bewegingstechnieken zoals joint 
movement en stretching, werk ik soms ook met de ademhaling, werk ik met aandacht voor 
spierontspanning, meer lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam 
aanwezig zijn door meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor 

eventuele emoties die naar boven komen, voice-dialogue met bepaalde lichaamsdelen, 
ontspanningstechnieken, geleide meditatie en gesprekken om onderwerpen uit te diepen en te 
verhelderen. 
 
Oefeningen 
Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is werk ik met zit-, loop- en sta oefeningen zoals we die op 
de Akademie voor Massage en Beweging aangereikt hebben gekregen van o.a. Avi Bahat, Mireille 

Leeflang en John Armstrong. Oefeningen die meer houdings- en lichaamsbewustzijn brengen en 
grondend werken. Ook werk ik met ontspanningsoefeningen en specifieke versterkende oefeningen 
vanuit de yoga of mijn eigen zelfverzonnen oefeningen ter plekke. 
 
Verslaglegging 
Na elke sessie schrijf ik een verslag van de behandeling die ik heb gegeven, waarin ik mijn 

overwegingen, gedachtes, interventies, etc. beschrijf.  
 
Terugkoppeling van cliënt 
Na elke sessie heb ik de cliënt gevraagd een verslag te schrijven aan de hand van een aantal 
vragen en gevraagd aan de cliënt of hij/zij dat verslag over de mail terug wil sturen steeds 1 dag 
voor aanvang van de volgende sessie.  
 

De vragen waren: 

Hoe reageerde je lichaam de eerste uren na de behandeling? Waren je klachten minder, meer, 
lichter, had je meer pijn, minder pijn, hetzelfde, en waar? Voelde je je lichter, zwaarder, moe, 
uitgeput, vrolijk, meer energie, minder energie, etc.? Waren er bepaalde dingen opmerkelijk? 
 
Hoe reageerde je lichaam in de dagen daarna, waren je klachten minder, meer, lichter, had je 
meer pijn, minder pijn, hetzelfde, en waar? Waren er bepaalde dingen opmerkelijk? Heb je b.v. 

meer lichaamsbewustzijn, ben je je meer bewust van je houding en je dagelijkse handelingen en 
hoe je bv voor de computer zit? Loop je anders, sta je anders, zit je anders, reageer je anders? 
Doe je bepaalde oefeningen die je helpen? Hoe is het met je emotionele en mentale huishouding, is 
daar iets in gebeurd? Hoe ben je zelf eventueel nog met de sessie bezig geweest na dingen die 
daar zijn aangeraakt (mentaal, emotioneel, fysiek)? 
 

Na de laatste sessie heb ik cliënten als afsluiting een lijst met evaluatievragen gestuurd: 
 

Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 
bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 
gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
 

Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals frictie, 
strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, maar werk 
ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer lichaamsbewustzijn 
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creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door meer bewust te gaan 

voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar boven komen, voice-
dialoog met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide meditatie, loop-, zit- of sta 
oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze technieken sprak je aan en 
heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je minder prettig en/of minder 
ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
 
Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 

doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 
aandachtspunten zijn dat? 
 
Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
 

Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 
het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
 
Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit 
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3.5 CLIËNTEN ONDERZOEK 

 

 
(Afbeelding 15) 

 
CLIËNT 1, VROUW, 43 JAAR 

Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 1? 

Tijdens stressvolle of spannende perioden krijgt cliënt tegen het eind van de dag een brandende 
pijn in haar bovenrug. Dit veroorzaakt een extreem vermoeid gevoel. Ze schrijft dat ze van nature 
vrij krom loopt, en dat de pijn/spanning eigenlijk alleen een rol speelt in haar bovenrug en haar 
schouders. 
 
Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 

Fysiek: Drie kleine kinderen groot brengen, borstvoeding geven. Ze noemt het zelf de ‘nurture’ 
houding. Daarnaast het vele tillen van de kinderen, ook als ze al best zwaar zijn. Nu 
lopen/bewegen de kinderen allemaal zelfstandig en is het tijd voor cliënt om aan haar houding en 
rug/ nekklachten te werken. Emotioneel: cliënt heeft te kampen met grote emotionele 
schommelingen. Onverwachts kan er een enorme ‘donkerslag’ in haar hoofd ontstaan. Dan voelt ze 
zich onzeker en verdrietig, en dit heeft zijn weerslag op haar fysieke houding, ze kruipt in haar 

schulp en dit maakt haar rug krommer en uiteindelijk veroorzaakt het spanning in haar schouders. 
 

Heeft cliënt zich eerder laten behandelen voor deze klacht, zo ja wat voor soort 
behandeling en eventueel met welk resultaat? 
Cliënt is in september 2014 naar een fysiotherapeut gegaan. De fysiotherapeut heeft geprobeerd 
de spieren in haar bovenrug losser te maken. Dit ging gepaard met oefeningen die ze thuis moest 
doen. Deze oefeningen heeft ze niet op kunnen brengen en ze heeft de fysiotherapeut stop gezet. 

Wel is ze, op advies van dezelfde fysiotherapeut, gestart met Pilatus. 
 
Body reading  
Ze heeft een duidelijke kyfose in de bovenrug en schouders staan naar binnen. In het borstgebied 
zit spanning. Er is een duidelijk verschil tussen linker- en rechterschouder waar te nemen en de 
schouders zien er anders uit aan de voorkant dan aan de achterkant. Aan de voorkant is niet zo’n 
groot verschil te zien maar wel een verhoging en verdikking te zien op rechts, vlak naast de nek, 

ten opzichte van links, linkerschouderkop staat juist iets hoger dan rechts, rechterarm is iets langer 
ten opzichte van de linkerarm. Aan de achterkant is heel duidelijk een verschil waarneembaar 

tussen linker en rechterschouder. De rechterschouder is langer naar de kop toe en staat veel lager 
dan de linkerschouder. De rechtervleugel staat meer naar buiten ten opzichte van links.  
Bekken lijkt aan de voorkant iets hoger te staan op links dan op rechts en bekken staat iets 
teruggetrokken, wat naar achteren gekanteld, dus iets een lordose. Na lichamelijk onderzoek op de 

tafel voelt linkerschouder delicater, er is meer onderhuidse spanning voelbaar, hij voelt minder 
toegankelijk en heeft meer weerstand in de schouderkop. 
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Eerste indruk voor behandeling en interventies  

Cliënt is niet naar de huisarts geweest, maar heeft wel een fysiotherapeut bezocht. De 
fysiotherapeut heeft geen specifieke diagnose gesteld en heeft vooral gewerkt op de spieren in 
haar bovenrug. Als ik naar haar verhaal luister, dan heb ik geen reden om aan te nemen dat er 
sprake is van een specifieke KANS klacht, ik hoor vooral een klacht die o.a. te maken heeft met 
een constante lage aanspanning van de bovenrug spieren. 
Ik bespeur bij haar een duidelijke behoefte om even weg te zijn uit de drukte met kinderen, 
huishouden en werk en om even tijd voor zichzelf te creëren, tijd, rust en ontspanning, die haar 

lichaam erg nodig heeft volgens mij. Ook een behoefte aan meer vrijheid in schoudergebied. De 
kromming van haar schouders heeft ze al vele jaren en lijkt tweeledig te zijn, enerzijds een fysiek 
zware belasting door de zorg voor 3 opgroeiende kinderen en het vele dragen, anderzijds de grote 
emotionele schommelingen die haar ‘in haar schulp doen kruipen’. 
In eerste instantie kies ik om fysiek te werken aan de structuur van het bovenlichaam.  
Meer ruimte creëren in het borstgebied (o.a.de pectoralis), meer ruimte creëren bij de schouders, 

werken op de rotator cuff, werken op de trapezius, de levator scapula, de supraspinatus, werken 
aan ontspanning in de schouders en wil ik kijken naar haar zit-, sta- en looppatroon, eventueel 
werken met ‘de core’. Oefeningen meegeven. 
In tweede instantie wil ik kijken welke eventuele emotionele issues en of mentale overtuigingen 
een rol spelen in haar kyfose van de bovenrug en haar constante aanspanning van de schouders. 
 
Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 

1 via de structuur van het lichaam werken, kijken naar haar houding, waar is er disbalans, welke 
oefeningen en aandachtspunten geef ik haar mee zodat ze zelf ook aan de verandering van haar 
structuur kan werken? Loopoefening, zitoefening, sta oefening. 
2 werken op ontspanning, ademhaling, zakken, gronding, veiligheid. Geleide meditatie, lichaam in 
de bank/grond laten zakken zodat er ontspanning kan komen. 
3 Massagetechnieken om contact te maken, spieren en kapsels losser te maken, knopen te 
bewerken, bewegingstechnieken, thai massage en stretching om meer vrijheid en losheid te 

creëren, om vooral de schouders losser te krijgen. 
4 praten over haar pantser, haar mentale denkconstructies - de innerlijke criticus, en emoties die 
een rol spelen in haar klacht om zo meer helderheid voor haar zelf te creëren waar haar 
lichamelijke klacht mee te maken heeft en hoe ze zelf eventueel lichter kan worden. 
 
Mijn interpretatie van haar klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 

In eerste instantie werkt het goed bij haar om op de fysieke structuur te werken en niet te 
psychologiseren. Het is helend voor haar om aangeraakt te worden, om te kunnen ontspannen en 
meer beweging en vrijheid te ervaren door de fysieke behandeling. Er is veel gebeurd vroeger in 
haar kindertijd. Een aantal ingrijpende verhuizingen, als kind niet welkom op school en gepest, 
positie van de buitenstaander, thuis speelde er veel, vader met kampsyndroom, hij was rusteloos, 
altijd op zoek. Daar is wellicht de kromming van de schouders naar binnen al begonnen. Een aantal 
heftige gebeurtenissen in haar leven (beide ouders vlak na elkaar overleden toen zij in haar 

twintiger jaren was) hebben het leven niet lichter voor haar gemaakt. Ze heeft een veelbelovende 

carrière opgegeven om 3 kinderen groot te brengen, waar ze enerzijds heel blij mee is en wat ze 
anderzijds soms ook moeilijk vind te accepteren. Er leeft een tweestrijd in haar om enerzijds iets 
unieks en bijzonders te doen en anderzijds haar verlangen naar een ‘gewoon leven’ in een 
rijtjeshuis met tijd voor kinderen, gezelligheid en een normaal ‘family life’. Zij doorbreekt het, 
stapje voor stapje, haar vaders trauma zeg maar, die overal ongelukkig was en voortdurend op 
zoek was naar een nieuwe uitdaging, niets was bij goed genoeg. Zij heeft a.h.w. haar vaders 

patroon geïnternaliseerd maar zij weet ook ergens diep van binnen dat het niet de oplossing is voor 
haar en daarom die enorme dualiteit in haar. De zwaarte van haar vader zit als het ware in haar 
schouders (sch – ouders!) en drukt haar nog steeds uit het lood en dat is een pittig proces en niet 
zomaar op te lossen.  
Ze is een zeer gevoelige persoon, met weinig pantser van nature, alles komt heel erg binnen bij 
haar en ook haar eigen emotionele huishouding komt soms heftig binnen. Tegelijkertijd is ze een 

perfectionist die altijd bezig is, weinig rust neemt en moeilijk tijd voor zichzelf durft op te eisen.  
Ik zie kenmerken uit de schizoïde, masochistische en rigide karakterstructuur. Doordat ze zichzelf 

vaak onder druk zet omdat dingen af moeten (b.v. toch maar het huis stofzuigen in plaats van 
even lekker op de bank zitten), verliest ze haar gevoel van vrijheid, wat ze juist zo broodnodig 
heeft. Dat is ook waar ik het meeste met haar aan heb gewerkt, het creëren van ruimte en vrijheid 
voor haar zelf, los komen van de innerlijke criticus, mee haar eigen stroom en ruimte en vrijheid 
laten ervaren. 

 
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 
Vlak na de sessies ervaart de cliënt heel veel ruimte, geen beperkingen, en zijn haar gedachten 
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kalm en stil. Ze beschrijft dat haar schouders gemobiliseerd zijn zoals ze dat nog niet eerder 

ervaren heeft en dat het voelt alsof zowel haar spieren als de emoties in haar schouderpartij 
bewogen zijn. Het gaf haar een gevoel van emotioneel gelukkig zijn, sterker zijn, doordat alles 
stroomt en ruimte krijgt, ze voelt ruimte voor haar eigen ik, een ervaring van vrijheid en innerlijke 
kracht. 
Ook valt het haar op dat ze geen hoofdpijn heeft na de behandeling, iets wat ze wel heeft ervaren 
na de behandelingen van de fysiotherapeut. 
Na een paar dagen voelen haar schouders nog steeds los en beweeglijker dan voorheen. En nog 

steeds geen hoofdpijn klachten. Wel heeft ze gemerkt dat de combinatie met zelf bewegen en les 
in beweging (voor haar Pilatus) erg belangrijk is. Het is toch lastig om het gevoel van vrijheid en 
ruimte vast te houden, het leven en z’n uitdagingen maken dat ze gemakkelijk weer in haar oude 
patroon schiet. Wel denkt ze aan onze gesprekken en de oefeningen, probeert ze veel meer aan 
haar houding te denken, zichzelf meer uit te rekken, langer te maken, zichzelf meer fysieke kracht 
te geven en recht op te gaan staan. 

De sessies hebben haar aan het denken gezet, maken haar bewuster en beweeglijker en laten haar 
zien hoe belangrijk het is om soepel te blijven, en te blijven werken aan haar houding en 'borst 
naar voren'. Ze ervaart de sessies ook als kostbare tijd voor zichzelf, voor haar lichaam en haar 
gevoelens een ze realiseert zich hoe belangrijk het is om rust te nemen, de tijd te nemen voor haar 
eigen fysieke en emotionele zelf. Ook is de confrontatie met de innerlijke criticus haar bijgebleven. 
Daar probeert ze meer mee samen te werken.  
 

Eindevaluatie cliënt 1 na 4 sessies massagetherapie:  
Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 
bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 
gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Er is in ieder geval iets belangrijks gebeurd in mijn bewustzijn voor de nodige verdere ontwikkeling 
van tijd voor mezelf waarin ik ruimte voor mijn gedachten, emoties en fysieke beweging maak. 

 
Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals frictie, 
strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, maar werk 
ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer lichaamsbewustzijn 
creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door meer bewust te gaan 
voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar boven komen, voice-

dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide meditatie, loop-, zit- of sta 
oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze technieken sprak je aan en 
heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je minder prettig en/of minder 
ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
Ik zet ze even op een rijtje: 
frictie - dat vond ik heel erg prettig omdat ik dan het gevoel heb dat mijn bloed weer gaat 
stromen, er komt dan een beweging en warmte naar binnen. 

Strijkingen - dat doe je heel erg liefdevol en met enorm veel aandacht, heel prettig. 

Knedingen - die vind ik erg pijnlijk 
Diep weefsel - dat bouw je altijd erg mooi op, ik heb nog nooit hoofdpijn of meer pijn ervaren na 
een van je sessies 
Triggerpoints, - daar werk je in de sessie naartoe, waardoor dat heel erg draaglijk is 
bewegingstechnieken - Zoals jij ontspannen lichaamsdelen kan laten bewegen vind ik altijd heel 
erg bijzonder, het geeft een enorm gevoel van vrijheid en ruimte, het zelfde met de strechings 

ik denk hierbij vooral aan het losmaken van mijn schouderkop 
Je hebt me weer bewust gemaakt van mijn houding en hoe die in kleine stapjes zelf elke dag een 
beetje kan proberen te verbeteren. 
 
Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 

aandachtspunten zijn dat? 
Het rolletje in mijn onderrug en het bol en hol maken van mijn rug. Je rijkt hele eenvoudige 

oefeningen aan, die ik probeer door te zetten.  
 
Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
Het inzicht dat mijn vast zittende schouders een grote rol spelen in de klachten van mijn bovenrug 

en mijn voorover gebogen houding. 
 



 39 

Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 

het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
Ik zou willen dat dat met vier sessies te behalen zou zijn, maar de gewoontes van mijn slechte 
bewegingen zijn helaas hardnekkiger dan dat. Maar je hebt met de sessies wel een grote beweging 
naar het werken hieraan gegeven. 
 
Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 

fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 
Een grote meerwaarde omdat het overduidelijk is dat je emotionele bewustzijn en emotionele 
zwakke plekken direct invloed hebben en verbonden zijn aan je fysieke zelf. Het is heel mooi hoe je 
beide weet te raken door middel van de massagetherapie. Je hebt een bijzondere gave om zowel 
rust en kracht in een bundel te geven. De combinatie tussen gesprek en de ruimte en aanraking 

van het tafel/grond-werk vind ik een unieke ervaring.  
 
Heb je eventueel nog ander opmerkingen of aandachtspunten die je graag wilt vertellen nav de 
behandelingen? 
Ik vond de laatste sessie een prachtige afsluiting van een serie massages die me diep geraakt 
hebben en veel voor mijn fysieke en persoonlijke zoektocht naar meer ruimte - in de breedste zin 
van het woord - betekend hebben. Dank je voor de warmte (niet alleen de elektrische deken waar 

je dan ook altijd aan denkt :) ), je luisterend oor, je sterke handen, je gevoelige handen, de 
overgave waarmee je de behandeling onderneemt, je inzicht in wat er in mij zowel emotioneel als 
wat betreft inwendige spanning leeft. Je inzicht in wat iemand nodig heeft. De lekkere kopjes thee, 
de nootjes en je rust en blijdschap in wat je doet. 
 
 
CLIËNT 2, VROUW, 36 JAAR  

Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 2? 
Cliënt ervaart een soort stijfheid in haar nek en schouder, met name op links. 
Het voelt geblokkeerd aan en het kraakt altijd wanneer ze met haar arm draait. 
Wanneer ze mediteert, merkt ze de pijn op die er aan de linkerkant boven aan haar schouderblad 
en hals altijd is. In het dagelijks leven merkt ze deze pijn niet meer op.  
Het voelt hard en opgetrokken aan. Bij spanning nemen de klachten toe, als er veel angst in haar 

getriggerd is of als ze boos is en dat niet geuit heeft. De doofheid in haar nek en schouders begint 
af te nemen. De pijn die ze daar voelt is constant.  
Ook ervaart ze een pijn in haar onderrug, links meer dan rechts. Dit is een soms stekende pijn met 
uitstraling naar haar benen, bekken en het midden van haar rug. Cliënt heeft astma en heeft een 
aantal keer een longontsteking en bronchitis gehad. De kramp in haar nek en schouders hebben 
volgens haar ook een verband met een druk op haar borst en een constante kramp in haar 
middenrif.  

 

Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 
Emotioneel: cliënt heeft pijn in haar schouders en nek vanaf de pubertijd. Deze bovenkant van 
haar rug was altijd stijf en opgetrokken. Er was een onveilig ouderlijk huis, er was langdurig sprake 
van lichamelijk geweld en ze is er vaak geschrokken en heeft haar boosheid ingeslikt. In haar 
pijnlijke en verdoofde schouders en nek zit deze angst en boosheid opgeslagen. Dat begint ze te 
voelen en ze is er nieuwsgierig naar of het ook inderdaad zo is.  

 
Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 
met welk resultaat? 
Ze is er nog nooit mee naar een huisarts geweest. Ze is zo gewend aan de kramp dat er prima mee 
te leven viel. Behalve wanneer ze mediteerde, dan viel haar de pijn in haar linkerschouder op. En 
kon ze zich niet voorstellen dat deze er altijd was en dat ze daar gewoon mee door leefde. 

Sinds september is ze in behandeling bij een cranio-sacraal therapeut. In het verleden heeft ze 
accupunctuur gehad die gericht was op de pijn in haar onderrug. Toen was ze vooral bezig van de 

pijn af te komen. Nu gaat het haar erom om bij de pijn aanwezig te zijn.  
 
Body reading  
Ik heb bij haar geen bodyreading gedaan omdat het er niet van kwam, het paste eenvoudig niet. 
 

Eerste indruk voor behandeling en interventies  
In de eerste plaats diagnose aspecifieke KANS, dus geen reden om door te verwijzen naar huisarts. 
Na het intakegesprek is het duidelijk voor mij dat ik in principe niet met haar ga werken aan 
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lichaamsstructuur, oefeningen, etc. maar dat dit meer een onderzoek wordt naar het 

getraumatiseerde lichaam, een onderzoek naar het lichaamspantser, hoe dit pantser is opgebouwd 
en wat we kunnen doen om het pantser op sommige plekken weer te leren ontspannen, een 
onderzoek naar veiligheid en grenzen, kijken of er een nieuwe boodschap aan het lichaam gegeven 
kan worden. Dus meer de nadruk op ervaren van aanwezigheid in het lichaam en ervaren wat er in 
de aanraking gebeurd. Onderzoek naar wat het lichaam haar te vertellen heeft, wat haar schouders 
haar te vertellen hebben, bijvoorbeeld voice-dialogue. 
 

Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 onderzoek naar lichaamssensaties en het opsporen van spanning in haar lichaam, zorgen voor 
veiligheid en respecteren van grenzen – hoe dichtbij kan en mag ik komen van haar? 
2 wat is er te voelen en ontdekken in haar schouders, hoe reageert het lichaam op aanraking? wat 
zit er opgeslagen in de schouders aan trauma? Werken met aanraking en daarbij communicatie 
met haar wat er bij haar gebeurd, er is een grote behoefte aan aanraking en tegelijkertijd roept 

dat ook spanning en emoties op. 
4 Massagetechnieken met daarbij de nadruk op aanwezigheid, wat is nodig op welk moment, 
afwisselend traag, diep, zacht, stilte, beweging 
3 Voice-dialogue met allebei haar schouders, wat hebben die haar te vertellen? 
4 Praten over de ontwikkeling van haar pantser vanuit haar jeugd, en emoties die eventueel 
meespelen in haar klacht om zo meer helderheid voor haarzelf te creëren waar haar lichamelijke 
klacht mee te maken heeft. 

 
Mijn interpretatie van haar klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
Cliënt komt uit gezin waarin lichamelijke geweld aan de orde was gedurende haar hele kindertijd 
totdat ze uit huis ging rond haar 18e jaar. Lichamelijk geweld zowel door moeder als vader.  
Geweld van moeder was meer structureel, vooral op links zijn de slagen terecht gekomen, 
linkerwang, linkeroor, linker hals, gepaard met heftig trekken van moeder aan afwisselend beide 
armen. Vader kon eens in de zoveel tijd exploderen en dan werd alles zo’n beetje geraakt aan haar 

lichaam, ook de onderrug is daarbij geraakt met schoppen. 
De klappen die ze heeft moeten opvangen zijn in haar lichaam gaan zitten, dit is goed te merken 
tijdens de intake, ze vertelt erover de klappen die ze heeft moeten incasseren en tegelijkertijd 
voelt ze heel duidelijk de linkerkant van haar gezicht (hals en nek) tintelen, het wil aangeraakt 
worden maar er zit ook pijn. Haar lichaam staat eigenlijk voortdurend nog onder spanning vanuit 
die tijd, ook angst. Diep ontspannen in nabijheid van mensen is een uitdaging voor haar, ze heeft 

altijd op haar hoede moeten zijn vroeger en dat zit nog in haar lichaam. Het pantser is vooral in 
haar schouders gaan zitten en ook haar onderrug. Ze zit in een transitieproces naar meer in het 
lichaam komen maar daardoor ook meer gaan voelen wat er nog aan oud trauma in die plekken zit 
opgeslagen. Tegelijkertijd zit er een grote behoefte in de cliënt en in haar lichaam naar liefdevolle 
aanraking, dat is heel voelbaar bij haar. 
Ook herkenbaar schizoïde karakterstructuur die richting de orale fase gaat, ze gaat voelen wat ze 
niet heeft gehad en de aanraking en de massage voeden een oraal stuk van haar, de behoefte aan 

liefdevolle aanraking, echt geraakt worden en ervan mogen genieten. Haar lichaam vindt het 

uiteraard spannend: wat gaat er gebeuren, is dit te vertrouwen?  
Haar lichaam heeft zich heel duidelijk een pantser aangemeten om het geweld aan te kunnen, 
enerzijds en dat is niet zozeer direct voelbaar in een hard spierpantser aan de buitenkant, want 
haar huid voelt soepel en meegaand, de spierspanning zit in de diepte, meer ondergronds.  
 
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 

Wat opvallend is in haar beschrijvingen is dat ze zich meestal vlak na de sessie meer ontspannen 
en open voelt, dat er zachtheid, lichtheid is en dat de spanning en angst die ze gewend is/normaal 
is, tijdelijk even wegvalt waardoor bijvoorbeeld het contact met mensen gemakkelijke gaat, 
vanzelfsprekender. Vlak na de 3e sessie noemt ze het alsof het harde pantser van haar is 
afgegleden, en dat ze meer levendigheid voelt. Maar dat die nieuwe ‘kwetsbaarheid en openheid 
ook weer snel kan verharden’, bijvoorbeeld als haar partner in de buurt komt en ze zich realiseert 

dat op een gegeven moment het gewone defensie mechanisme weer aangaat. En dat het soms 
moeilijk is om de ervaring van ontspanning die ze ervaart in de uren na de sessie, zelf terug te 

vinden.  
Ook is haar ervaring dat haar lichaamsbewustzijn steeds meer toeneemt, maar dat betekent ook 
dat er meer pijn en emotie te ervaren is. Ze komt steeds meer in haar lichaam en wordt zich 
daardoor bewust van de kramp die in haar lichaam zit opgeslagen, in haar nek, schouders, kaak, 
rug, armen en benen. Ze benoemt het ‘er is meer leven maar ook meer pijn’. Ze omschrijft dat de 

massagetherapie werkt als een intermediair tussen haar lichaam en zichzelf, waardoor ze naar haar 
pijn kan luisteren en waar door haar rug en nek verzachten. De directe aanraking van de huid en 
de plekken waar de kramp zit werken wat haar betreft ‘helend en smeltend’. Na de laatste sessie 
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voelt ze zich levendig, helder en probleemloos en ervaart ze kracht in zichzelf. Ze omschrijft het als 

steeds meer thuis zijn in haar lichaam en de krachtige, volwassen vrouw in zichzelf te ervaren. In 
de dagen/weken daarna, ervaart ze meer contact met haar schouders, rug en nek. En dat de 
sessies kloppend en ondersteunend zijn voor het proces dat ze nu gaat. 
 
Evaluatie van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 
bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 

gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Er is veel veranderd na 4 sessies. Waar ik voordat ik met de sessies begon enkel een blokkade in 
mijn schouders (met name links, rechts voelde ik niet zo veel) kon waarnemen, kan ik nu met 
gemak in mijn schouders voelen. 
Ik begrijp de blokkade veel meer, ik snap de pijnsignalen en daardoor worden ze minder. 

Het was precies het goede op het juiste moment. Het zit nog wel vast in mijn schouders en ik voel 
er duurzame blokkades en verdikkingen van spieren. Geen idee of die nog oplossen. Geduld en 
aanraking lijken een goed recept. In combinatie met drie keer per week een yoga les ervaar ik 
meer lichaamsbewustzijn en diepere ontspanning van mijn lichaam. 
De sessies massagetherapie hebben gebracht dat ik met aandacht in mijn schouders kan zijn. Maar 
dat ik ook tussendoor wanneer ik bv aan het werk ben, meer contact met mijn schouders heb. 
Ik sta steviger op de grond met meer schouders die kunnen dragen. Mijn onderrug die vaak zo 

pijnlijk voelt beweegt ook mee in dit proces. De pijn is meer in beweging, ik kan er makkelijker bij 
zijn en soms is er zelfs even geen pijn meer. Dat is ook een wonderlijke ervaring. In de laatste 
twee sessies heb je de verbinding gelegd tussen mijn schouders en mijn onderrug. Dat voelde heel 
kloppend. Die twee hebben ook met elkaar te maken. Nu mijn linkerschouder meer kan 
ontspannen en mijn rechterschouder meer in het contact erbij is gekomen, kan mijn onderrug 
meer rusten. 
 

Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals frictie, 
strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, maar werk 
ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer lichaamsbewustzijn 
creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door meer bewust te gaan 
voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar boven komen, voice-
dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide meditatie, loop-, zit- of sta 

oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze technieken sprak je aan en 
heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je minder prettig en/of minder 
ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
De langere strijkingen waardoor ik de kracht in mijn bekken voelde en mijn keel voelde opengaan 
heeft me het diepe inzicht gegeven hoeveel kracht er in mij huist. Met die kracht in mezelf hoef ik 
niet bang te zijn voor het leven. Ik bén het leven. Dit was voor mij een essentieel moment in de 
massagetherapie.  

De voice dialogue die we in de eerste sessie gedaan hebben, heeft me letterlijk met mijn schouders 

doen praten. Dat is de basis geweest voor de sessies die erna kwamen. Het verschil tussen mijn 
gewaarwording in mijn linker- en rechterschouder is mij deze hele periode van de vier sessies 
bijgebleven. Ik bemerkte dat er veel trauma energie en blokkades in mijn schouders zat en zit. 
En dat ik mezelf er als het ware bovenuit had getild door uit mijn schouders omhoog te schieten 
naar mijn hoofd. 
Strijkingen en knedingen werkten bij mij heel goed. 

Voice-dialogue werkt voor mij goed, vooral als ik het niet weet van te voren. Dan kan het me zelf 
verrassen hoe gemakkelijk ik contact krijg met een lichaamsdeel. 
Er was ook aandacht voor emoties die boven kwamen. In mijn schouders zit veel van de pijn 
opgeslagen die in mijn geweldverleden zijn aangeraakt/gedaan. Door dit los te masseren komen 
die oude emoties ook naar boven. Daar was met name de vierde sessie een goed voorbeeld van. 
In de derde sessie ontstond er een ontspanning die ik nog niet vaak ervaren heb. Mijn lichaam 

voelde zo zwaar en mijn hoofd zo rustig. Meestal heeft mijn hoofd iets vluchtigs, veel aan het 
denken, piekeren, problematische insteek. De diepe ontspanning van lichaam en geest was een 

indrukwekkende ervaring. Ook om zo de gewone wereld in te stappen en contact te maken. Zo 
defensie loos. En te merken hoe zacht de wereld eigenlijk is. 
 
Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 

aandachtspunten zijn dat? 
Er zijn niet echt oefeningen of ideeën aangereikt zover ik me kan herinneren die ik individueel thuis 
kan doen. Diepe heling zit wat mij betreft in het aanraken. Aangezien ik zelf lichaamswerker ben, 
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weet ik zelf technieken of oefeningen. De yoga helpt ook mee. Maar het voor langere tijd mijn 

nek/schouders en rug laten aanraken is op dit moment de vraag vanuit mijn lichaam. De vier 
sessies waren een prachtig geschenk hierin. 
 
Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
‘be patient’! is mijn inzicht. Mijn schouders hebben laten zien dat ze heel wat te verstouwen 
hebben gehad in mijn jeugd. Ze willen wel ontspannen, maar ze hebben van mij de tijd en het 

geduld nodig om weer tot leven te komen. Het is wel alsof ik er een heel stuk lichaam bij krijg. 
Waar ik dat ook aan merk is dat mijn vriend mij sinds de massage therapie uit zichzelf zoveel meer 
over mijn rug streelt. Dat deed hij daarvoor niet. Energetisch is dit gebied van mijn lichaam dus 
weer door mij bewoond. En dat heeft een direct effect op mijn omgeving. 
Ik voel me ook minder opgeblazen. De energie kan ook gemakkelijk via mijn nek en schouders 
naar buiten.   

 
Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 
De meerwaarde is wat mij betreft de holistische benadering. Het is geen klachtbehandeling, maar 
op zoek gaan naar wat voor signaal er uit het lichaam komt en daar bij zijn. De rust en liefdevolle 

aanraking is de uitnodiging waardoor het lichaam zich opent. Bij pijnbestrijding wordt gewerkt aan 
het willen weg hebben van de pijn. Vanuit het holistische beeld kun je zeggen dat hiermee de pijn 
niet gehoord wordt en dus erger wordt. ‘alles wil gehoord worden’ is mijn visie. Wanneer pijn echt 
gehoord wordt kan de kramp ervan ontspannen. Dan kunnen er nog wel restverschijnselen zijn, 
zoals dat er in mijn schouders echt verdikkingen zijn. Misschien gaan die wel nooit meer weg. Geen 
idee. Maar het hele gebied is dan al zoveel meer ontspannen, omdat de pijn niet weg hoéft. 
Dat is een wezenlijk andere weg die massage therapie bewandelt in vergelijking met fysiotherapie 

of oefentherapie.  
 
 
Cliënt 3, vrouw, 46 jaar 
Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 3? 
Cliënt ervaart stramheid, stijfheid in haar schoudergewrichten. Het belemmert haar bij bv de 

armen recht omhoog strekken of bij bepaalde yoga oefeningen. Aan okselzijde en borstzijde en 
boven in de schouders voel ze minder ruimte om uit te strekken in oefeningen. Ze ervaart een 
bepaald, constant vermoeidheidsgevoel in haar schouders. Als ze er met haar aandacht naartoe 
gaat, voelt het altijd alsof ze de schouders standaard opgetrokken houdt en dan kan ze het even 
loslaten, maar als ze er niet aan denkt dan gaan de schouders altijd weer terug naar die stand, zo 
lijkt het. Na of tijdens het slapen ervaart ze soms tintelende of slapende arm(en) of hand(en) en 
heeft dan kennelijk ergens bekneld gelegen. Soms ook tijdens slapen voelt ze moeheid of 

beursheid in haar heuppartij, maar ze wijdt dat eraan dat ze dan al heel lang in die houding ligt (op 

haar zij). 
Halverwege haar rug, als ze moe is of aan het einde van de dag dan is dat een gevoelige, pijnlijke 
plek. Daar ervaart ze ook spanning.  
 
Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 
Ze heeft het idee dat ze al van kinds af aan met opgetrokken schouders loopt. Ze hoort haar 

moeder nog zeggen: ‘schouders naar beneden!’ Ze denkt dus dat het iets is wat ze al haar leven 
lang doet en waar ze zich door de jaren heen meer bewust van is geworden (door o.a. 
lichaamswerk en yoga). Daarnaast denk ze zeker ook dat er een stuk verdriet in haar schouders zit 
opgeslagen of verborgen, want alleen al door er met haar aandacht heen te gaan dan raakt haar 
dat ook. Angst is ook iets wat wel in haar zit, zich willen terugtrekken, en ze kan zich voorstellen 
als klein meisje dat dat misschien een oorzaak is geweest. 

Ze omschrijft dat ze heel veel emoties van anderen voelt en dat ze het moeilijk vindt om zichzelf 
daarvoor af te sluiten. Ze wil heel graag mensen helpen, maar ze lijkt hierin haar grens te hebben 

bereikt. Opstaan voor zichzelf en grenzen stellen is wel een onderwerp waar ze mee bezig is. 
Ook ervaart ze dat het werken achter de computer ook te maken heeft met haar klachten. Terwijl 
ze typt en dan even stopt, voelt ze de opgetrokken schouders. 
 
Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 

met welk resultaat? 
Cliënt is 2 keer een periode bij een fysiotherapeut geweest: een keer voor een vastzittende spier in 
linker schouder/rug, dat is een vaste plek waar het vast kan zitten, en een keer voor een knie die 
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opspeelde (waar een blessure aan was) In beide situaties oefeningen geleerd die ze nu, indien 

nodig, zelf kan inzetten (rug: ontspanningsoefeningen, knie/bovenbeen: krachtoefeningen) 
Daarnaast is ze vorig jaar een paar keer bij de huisarts geweest i.v.m. emotioneel erdoor heen te 
zitten. Ze heeft toen meteen een keuze gemaakt om daar op een actieve wijze op haar werk 
verandering in aan te brengen. 
 
Body reading  
Vooral naar de schouders gekeken, het opvallendste verschil was het verschil tussen links en 

rechts, rechts is dikker, voller en hoger en links is lager en meer ontspannen en dunner. In de 
armen zit spanning, haar voeten staan iets naar buiten, stevige benen, bekken is naar achteren 
teruggetrokken, een duidelijke holling in de onderrug. Ik voel veel spanning in de rechterschouder, 
de spieren zijn dikker en steviger en meer body. Links is meer ontspannen. Ook veel spanning in 
de borstspieren. Ik vraag hoe ze zich op de aarde voelt staan. Ergens wel stevig, maar ze is het 
contact met de aarde ook wel weer kwijt. Ze loopt het liefste op blote voeten. Oefeningen met 

zitten, staan en lopen gedaan.  
 
Eerste indruk voor behandeling en interventies  
Aan de hand van de omschrijving van de klachten is er wat mij betreft geen reden om te denken 
dat haar klachten worden veroorzaakt door een specifieke KANS klacht, de emotionele laag ligt op 
de voorgrond en ik bespeur in haar een behoefte om haar verhaal te vertellen, dat er aandacht is 
voor haar. In eerste instantie ben ik geneigd de voorrang te geven aan het onderzoek naar wat 

deze schouders haar te vertellen hebben vanuit de kindertijd, ook omdat cliënt zelf aangeeft dat er 
verdriet en angst zit opgeslagen in de schouders. Het verschil tussen beide schouders is opvallend 
en is een ingang om te onderzoeken. Ook haar behoefte om grenzen te zetten is misschien een 
ingang. Daarnaast is het bij haar ook belangrijk om aan de structuur van het lichaam te werken 
door meer ruimte te creëren in het schouder en borstgebied, en hierbij ook de onderrug/bekken te 
betrekken en te werken met lichaamsoefeningen.  
 

Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 Werken met aanraking, ademhaling, uitnodiging tot geluid maken en emoties voelen en daarbij 
communicatie met wat er bij haar gebeurt, wat is er te voelen en ontdekken in haar schouders, 
hoe reageert het lichaam op aanraking? Wat zit er op geslagen in de schouders? Er zit afwisselend 
weerstand en een grote behoefte aan vrijheid in haar lichaam. 
2 Voice dialogue met allebei haar schouders, wat hebben die haar te vertellen? Er blijkt een groot 

verschil te zitten tussen links en rechts, niet alleen in de schouders maar ook in de benen. 
3 Massagetechnieken om contact te maken, spieren en kapsels losser te maken, 
bewegingstechnieken om meer vrijheid en losheid te creëren, om de schouders en het lichaam 
losser te krijgen. 
4 Praten over haar jeugd, over het gekwetste kind, haar pantser, rol van moeder, over draagkracht 
ontwikkelen voor jezelf. 
5 Via de structuur van het lichaam werken, kijken naar haar houding, waar is er disbalans, welke 

oefeningen en aandachtspunten geef ik haar mee zodat ze zelf ook aan de verandering van haar 

structuur kan werken? Loopoefening, zitoefening, sta oefening. 
6 Werken met de moederprojectie, met de lading die er zit en die haar belemmert, de lading naar 
moeder richten in een loopsessie. 
7 Werken op ontspanning, ademhaling, zakken, gronding, veiligheid. Geleide meditatie, lichaam in 
de bank/grond laten zakken zodat er ontspanning kan komen. 
 

Mijn interpretatie van haar klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
Cliënt is opgegroeid in een groot huis waar je soms niemand in kon vinden, zoals ze zelf omschrijft. 
Gevoel van verlatenheid, eenzaamheid. Moeder was uiterlijk wel lief en rustig maar cliënt 
omschrijft het gevoel dat het altijd gebeurde zoals haar moeder het wou. Het ging voor haar 
gevoel nooit over haar, maar zij (cliënt) moest zich altijd voegen naar haar moeder. Er is geen 
echte aandacht van haar moeder voor haar geweest. Cliënt heeft van huis uit van moeder vaak te 

horen gekregen ‘schouders naar beneden’. Haar opgetrokken schouders zou een reactie kunnen 
zijn op het gevoel van eenzaamheid in het grote huis, het niet welkom zijn bij moeder, het niet 

zichzelf mogen zijn en geen aansluiting vinden met de volwassen wereld. Cliënt heeft dit omhoog 
trekken van de schouders misschien volgehouden als enige vorm van verzet die als kind mogelijke 
was naar haar moeder toe: ‘ik doe ze lekker niet naar beneden, ik houd ze gewoon omhoog’.  
In het lichaam van de cliënt is een opvallend verschil te bemerken in haar linker- en 
rechterschouder. Later zien we dat doorwerken in haar hele lichaam. Links staat voor haar zelf, ik, 

maar ook voor het angstige, niet welkome en afgescheiden kind dat ergens is blijven steken in de 
weg naar volwassenheid en de rechterkant is de grote beschermer geworden, die heeft haar gered, 
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die straalt kalmte uit, die is haar familie geworden om haar te ondersteunen. (Ze noemt de 

rechterschouder letterlijk ‘familie’).  
 
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 
Cliënt ziet de sessies als een gelegenheid om ook zelf bewust het onderzoek door te laten gaan na 
de sessie. Na een sessie is er meestal veel aangeraakt bij de cliënt, ze beschrijft haar belevenissen 
en ervaringen levendig in haar feedback. Ze ervaart hele wisselende dingen zoals moeheid, 
verschillende emoties naar aanleiding van de confrontatie met haar emotionele geschiedenis van 

vroeger, ze ervaart behoefte aan beweging, pijn n.a.v. de knedingen, maar ook kracht en 
levenslust. Ze is zeer bewust bezig met haar houding, haar innerlijk kind is soms geraakt, ze voert 
gesprekken tussen haar linker- en rechterschouder er worden dingen aangetikt van vroeger waar 
ze mee bezig is. Klachten lijken gedurende de sessies te bewegen van de schouders naar de 
onderrug. Na de laatste sessie was er lichtheid, vrolijkheid, blijheid ook en voelt ze zich sterker. 
 

Evaluatie van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 
bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 
gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Als ik deze vraag lees, krijg ik tranen in mijn ogen. Het is denk ik dat ik weer meer met mezelf in 
contact ben gekomen en dat ik zo blij ben met gewoon mezelf. En dat het vanuit dat beetje 

verstopte zelf nu probeer meer vanuit mezelf met een ander in contact te zijn (open, zelf) en niet 
altijd alert te zijn (verkrampen, terugtrekken) of juist met een “dochters-moederoog” (verzet, 
strijd). De eerste keer voelde ik me vast en verkrampt, nu lichter en sterker. Ik ben me bewust dat 
ik meer naar mijn lichaam kan luisteren en ook zelf vorm kan geven aan mijn lichaam (rechtop 
lopen, in beweging komen, met mijn aandacht naar mijn lichaam). 
 
-Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals 

frictie, strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, 
maar werk ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer 
lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door 
meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar 
boven komen, voice-dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide 
meditatie, loop-, zit- of sta oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze 

technieken sprak je aan en heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je 
minder prettig en/of minder ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
Prettig: vooral allereerst het ruimte geven aan mij om te doen waar ik behoefte aan had, zoals bv 
die armen zwaaien op de tafel, rondlopen door de ruimte (met de moeder), gewoon even staan of 
voelen of tijd nemen om te besluiten, of die keer dat het linkerbeen niet wist waar je was. 
Prettig: dialoog met het lichaam, verschil voelen bij massage tussen links en rechts, aandacht voor 
verschillende delen van het lichaam, troost op voorhoofd, wat ik ook zo prettig vond was je zijn 

zoals je inspeelde op dat wat zich aandiende, je voelde dat feilloos aan en wist de juiste snaar te 

raken, en zelfs bij de moeder dat je op eieren moest lopen en het niet meer wist, maar door dat uit 
te spreken kon ik er ook wat mee, want ik voelde ook dat alles wat je deed “fout” was, maar was 
ook zo fijn om het niet te weten en dat dat er was en dat we dat deelden. Jij stelde je ook op 
momenten kwetsbaar op door te laten zien wie jij bent en je ervaringen deelt. Eigen. Dat nodigt de 
ander uit. En dit geval was ik dat. 
niet prettig: de moeder (maar nodig in het proces!!!! Rijkdom!  ) 

 
-Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 
aandachtspunten zijn dat? 
rug rechtop zetten, bekken iets kantelen. Me realiseren dat ik telkens weer kan afzakken in mijn 
lichaam, ook mijn benen die dragen, willen dragen. Links/rechts gevoel, meer bewust voelen en 

herkennen waar ik in mezelf ben en tegelijkertijd is dat wat er is goed. 
 

-Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
Ik voel me weer een stap verder en tegelijkertijd weet ik niet (en ben ik nieuwsgierig) wat hier na 
straks, morgen, volgende week, volgend jaar gebeurt… het is zo goed voor nu, genoeg te ervaren  
en te oefenen en te ontdekken met de nieuwe inzichten. 

 
-Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 
het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
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En/en: ene moment bewust en andere moment leef ik gewoon dat wat er is, maar wel een soort 

overheersend gevoel van innerlijke kracht. Een soort van acceptatie/ laten zijn van plezier, maar 
ook heel veel meer acceptatie op momenten dat ik mezelf zou veroordelen. bv gisteren gaf ik een 
kleine toelichting bij een vragenlijst die ik presenteerde in het team. Ik voelde me ongemakkelijk, 
het was een stille menigte tegenover mij (allemaal “veroordelende” volwassenen?), maar ik deed 
mijn ding en was tevreden dat ik het gedaan had en het was zoals het was en ik een stap in de 
route van mijn studie heb gezet. 
 

-Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 
Het benaderen van de mens als geheel dus lichaam en geest en emotioneel verbonden. Alles 
communiceert met elkaar en heeft met elkaar te maken.  

 
-Heb je eventueel nog ander opmerkingen of aandachtspunten die je graag wilt vertellen n.a.v. de 
behandelingen? 
Wees precies wie je bent. Ik vind je een mooi mens zoals jij je ook op momenten kwetsbaar opstelt 
door te laten zien wie jij bent en ervaringen deelt. Eigen. Dat nodigt de ander uit. En dit geval was 
ik dat. Dank! 
 

 
Cliënt 4, man, 47 jaar 
Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 4? 
Cliënt ervaart klachten aan nek, schouders, rug en arm. Hij ervaart een beperking in de beweging 
in de nek en gevoelige spieren in nek en schouders, trapezius, schouderkop, rug, elleboog, 
onderarm en pols. Hij vermoedt een beperking in beweging in de bovenste ruggenwervels en 
nekwervels. Hij ervaart zijn lichaam als tijdelijk overbelast en moe, stijf en niet in de beste 

conditie. Cliënt heeft astma als kind gehad en doorgezakte voeten, heeft vroeger steunzolen 
gedragen. 
 
Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 
Hij vindt het moeilijk in te schatten, maar de klachten zijn zeker een jaar geleden geleidelijk 
ontstaan. Hij is ruim drie jaar geleden begonnen met nieuw werk als purser bij de KLM en 

sindsdien is zijn werk meer fysiek. Hij heeft daarbij regelmatig zwaar en verkeerd getild. Tijdens 
zijn werk trekt hij trolleys uit hun stuwposities en trekt en duwt ze door het gangpad. Hij schenkt 
drankjes in uit blikjes, koffie- en theekannen en waterflessen van 1,5 liter. Hij tilt lades met blikjes 
en flesjes, en koffers en bagage in de bagagebakken, hij sjouwt zijn eigen koffer en trolley trappen 
op en af, hij doet klusjes en werkzaamheden in huis en een verhuizing. 
Hij let wel op zijn houding tijdens het werk, maar hij merkt dat hij na het werk wel weer wat meer 
klachten heeft dan ervoor en hij denkt dat hij toch nog een aantal zaken beter zou kunnen doen 

zoals bewegen, tillen, trekken, duwen, schenken. 

 
Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 
met welk resultaat? 
Hij is naar de huisarts geweest met zijn klachten en die heeft hem doorverwezen naar een 
fysiotherapeut. Er is meer naar de wervels en de beweging gekeken dan naar de spieren in nek en 
schouders. Fysiotherapeut heeft hem oefeningen gegeven. De behandelingen gaven verlichting, 

maar hebben de klachten niet verholpen. 
 
Body reading  
Ik zie geen duidelijk verschil tussen linker en rechterschouder. Hij helt iets met zijn torso naar 
achteren in plaats van naar voren. Er is een neiging om de nek naar voren en iets omhoog te 
steken. Ik ervaar veel spanning in de armen. Benen lijken recht, maar hij staat wel duidelijk op de 

binnenkant van zijn voeten zodat zijn bovenbenen wat naar binnen gedraaid zijn en zijn heupen 
wat minder ruimte hebben. Als hij op de buitenkant van zijn voeten gaat staan dan voelt hij meer 

ruimte in zijn heupen. Daar had hij ook vroeger steunzolen voor. Rechterheup staat hoger dan 
linkerheup. Hij staat met zijn bekken/benen wat naar voren en daardoor lijkt de bovenste helft iets 
te moeten corrigeren door weer naar achteren te gaan. Knieën zijn gestrekt. 
 
Eerste indruk voor behandeling en interventies  

Cliënt is naar de huisarts geweest en zowel arts als fysiotherapeut hebben geen specifieke 
diagnose gesteld, dus ik ga ervan uit dat de klachten aspecifiek zijn. Ik heb nog even gekeken naar 
de symptomen van een cervicale nekhernia, maar cliënt heeft geen last van radiculaire pijn of 
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gevoelens van doofheid in het schoudergebied. Er zou eerder sprake kunnen zijn van cervicale 

facetgewricht pijn omdat hij gevoelige spieren ervaart in de nek en er is een uitstraling naar de 
schouders, rug en arm. Daarnaast ervaart cliënt stijfheid, er is vooral een beperkte beweging 
vanuit de nek. Maar zijn pijnervaring is niet zodanig dat er een reden is om aan cervicale 
facetgewricht pijn te denken. 
Voor mij is een eerste ingang zijn werkzaamheden als steward bij Martinair, een onderzoek naar de 
fysieke handelingen die hij doet, o.a. veel tillen boven zijn macht, hij zegt dat hij vaak een 
verkeerde houding heeft op z’n werk. Dus onderzoek naar zijn werkpatroon en hoe hij dat anders 

zou kunnen doen.  
Daarnaast werken aan de structuur van het bovenlichaam, met aandacht voor de bovenrug en de 
nek. De voorkant staat vooralsnog op het 2e plan, want het lijkt alsof hij daar genoeg ruimte heeft. 
Meer ruimte creëren bij de nek en de schouders, werken op de nekspieren, rotator cuff, werken op 
de trapezius, de levator scapula, de supraspinatus, werken aan ontspanning in nek en schouders 
en armen, het lijkt of alles onder een constante spanning staat.  

In een later stadium kijken of er ruimte is om naar eventuele emotionele issues en of mentale 
overtuigingen te kijken. De stand van zijn hoofd is opmerkelijk, hij is een perfectionist en heeft het 
ook over moeheid, het lichaam is moe. Ik krijg het gevoel dat hij streng is voor zichzelf en iets 
boven zijn macht werkt vanuit een oud patroon.  
 
Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 Aan de structuur van het lichaam werken, kijken naar zijn houding en hoe hij zijn 

werkzaamheden doet, waar is er disbalans, oefeningen en aandachtspunten meegeven zodat hij 
zelf ook aan de verandering van zijn structuur kan werken: nek recht zetten, kin in, touwtje 
omhoog denken. Ontspanningsoefeningen voor nek en schouders. 
2 Hij heeft diep werk nodig om echt contact te kunnen maken met zijn lichaam. Dus diverse 
massagetechnieken spieren en kapsels losser te maken, knopen te bewerken, deep tissue. 
Bewegingstechnieken en stretching om meer vrijheid en losheid te creëren, om vooral het 
bovenrug gebied losser te krijgen. 

3 Praten over zijn perfectionisme, zijn innerlijke criticus, zijn patronen vanuit vroeger. Gekoppeld 
aan onderzoek naar waar de stand van zijn nek vandaan komt.  
4 werken met hem aan zich leren uitspreken, niet alles binnenhouden. hij houdt zich als het ware 
in en is vanuit zijn oude patroon al heel snel bij de ander en vergeet daarbij zichzelf: maar waar is 
hij zelf? 
 

Mijn interpretatie van zijn klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
De stand van zijn nek speelt een belangrijk rol in zijn klachten. Interessant is het onderzoek naar 
waarom zijn nek zo is komen te staan. Cliënt is opgegroeid in ouderlijk huis waar weinig ruimte 
was voor hem was om zich als individu te ontwikkelen. Vader en moeder zijn op hun 21e naar 
Nederland gekomen vanuit Indonesië en moesten een nieuw leven hier op bouwen. Hij weet weinig 
meer vanuit zijn jeugd, maar wat hij nog heel goed weet is een uitspraak van zijn moeder dat ‘wil 
niet achter de deur zit’, in de betekenis dat jezelf niets te willen hebt. Zijn vader was altijd heel blij 

als hij goeie cijfers had gehaald, als hij iets had ‘bereikt’. Blijkbaar was het voor zijn vader 

belangrijk om een bepaalde rang, plaats, positie te hebben en uiteraard krijg je deze boodschap als 
kind mee en ga je je daar misschien naar gedragen. Zijn perfectionisme is daar wellicht een uiting 
van. De relatie met de stand van zijn nek: ik benoem de tendens in zijn lichaam om een beetje uit 
de hoogte en naar voren met zijn hoofd te kijken, alsof hij een beetje de kat uit de boom kijkt en 
tegelijkertijd de boel in gaten moet houden, en vraag of hij dat herkent. Ja, inderdaad. Vroeger als 
kind, maar ook vanuit de homoscene altijd op z’n hoede, en tegelijkertijd altijd de beste willen zijn, 

bijvoorbeeld op school, dus ook ‘please’ gedrag. Ook een uitspraak van hem: ‘ik heb altijd mijn 
hoofd boven water moeten houden’. Dat betekent dat zijn nek en schouderspieren dus onder een 
constante lage spierspanning staan en dat kan grote gevolgen hebben op een gegeven moment, 
als we jong zijn kunnen we alles aan, maar als we ouder worden dan kan die constante lage 
aanspanning zijn tol eisen. Zijn nek- en schouderpijn, het constant alert zijn en zijn hoofdbeweging 
naar voren en iets omhoog hebben daar hoogstwaarschijnlijk mee te maken. Zijn perfectionisme 

leidt er ook toe dat iets nooit goed genoeg is en hij vandaaruit hoge eisen aan zichzelf en ook aan 
de ander stelt. Hij mag minder zijn best doen, meer ontspannen daarin. Omdat hij van huis uit 

nooit heeft geleerd om zijn eigen wil te ontwikkelen (wil niet staat achter de deur), spreekt hij 
zichzelf niet uit. Hij registreert van alles, maar het blijft bij hem binnen. Dat leidt ook tot een 
uitspraak van hem ‘ik doe het wel zelf, dan krijg ik tenminste wat ik nodig heb’. Hij zou meer naar 
buiten kunnen brengen waardoor ook daardoor de constante spanning in nek en schouders meer 
zou kunnen ontspannen. 
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Ervaringen van de cliënt na elke sessie 

Cliënt ervaart in de eerste uren na elke behandeling ontspanning, verlichting en ruimte in het 
schoudergebied, zijn klachten zijn minder en voelt hij zich opgewekt en positief. Een paar dagen na 
de sessie is zijn ervaring enigszins wisselend, na de 1e keer is de pijn duidelijk verminderd, na de 
2e sessie is de pijn onverminderd, na de 3e en 4e x waren wat hem betreft de klachten aanzienlijk 
minder en is de beperking in de beweging tijdens het draaien van zijn nek ook iets minder en 
minder gevoelig. Wat hij wel merkt is dat hoe meer hij doet en werkt dat de gevoelige plekken dan 
weer opspelen. 

Cliënt ervaart na de sessies meer bewustzijn in zijn houding gedurende de dag, hij werkt met de 
oefeningen en denkt na over de dingen die zijn aangeraakt in de sessies. In zijn werk doet hij 
bewust dingen anders in bijvoorbeeld het tillen, het gewicht meer over links en rechts verdelen, 
etc.  
Na de verdiepende 3e sessie is cliënt meer bezig om fysiek en emotioneel met elkaar in verband te 
brengen. Fysiek ervoer hij de 3e behandeling en het effect ervan als zeer prettig, maar ook op 

bewustzijnsniveau is er wat hem betreft veel gebeurd. Hij heeft veel gedacht aan wat wij tijdens de 
sessie hebben besproken, hij ziet meer verbanden, het geeft hem meer helderheid en hij is er van 
overtuigd dat dat de klachten ten goede komt.  
 
Evaluatie van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 
bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 

gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Klachten zijn minder. Minder heftig, minder lang aanhoudend. Ik heb het gevoel dat mijn lijf 
soepeler en losser geworden is en de bewegingsbeperking in mijn nek iets minder geworden is. 
Bewuster van lijf en houding. Vaker bewust andere houding aannemen om meer balans te creëren. 
Stand van het hoofd naar stand van het lichaam (tandwielen). Was al bezig met mijn lijf. Yoga en 
fysiotherapeut. De massagesessies hebben mijn lichaamsbewustzijn vergroot en zaken inzichtelijk 

gemaakt. Het verband tussen beweging en de klachten (houding en werk), het verband tussen 
houding en ervaringen uit het verleden, het doorgeven van zaken van generatie op generatie. 
Klachten kunnen niet alleen worden verholpen door fysieke behandeling; er moet ook iets 
gebeuren (fysiek of emotioneel) ter voorkoming van herhaling. Misschien zelfs opruimen van zaken 
uit het verleden. Ik ben van mening dat dit door de 4 sessies in gang gezet is/gestimuleerd is. 
 

-Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals 
frictie, strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, 
maar werk ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer 
lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door 
meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar 
boven komen, voice-dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide 
meditatie, loop-, zit- of sta oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze 

technieken sprak je aan en heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je 

minder prettig en/of minder ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
Fijn en effectief: diep weefsel, bewegingstechnieken, communiceren met schouder 
Minder effectief: tweede sessie minst diepgaand, minder gecommuniceerd, minder diep gewerkt, 
niet aangegeven behoefte aan behandeling nek (ik). Vanaf de derde sessie meer verbanden, meer 
helderheid. 
 

-Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 
aandachtspunten zijn dat? 
Strekoefeningen, uithangen, arm ontspannen: dit doe ik eigenlijk heel weinig; meer gefocust op 
lichaamshouding en invloed van (geestelijke) spanning op fysieke conditie. Kan ik meer doen. 
Heb ook nog steeds de behoefte om ondersteboven aan een klimrek te gaan hangen om te 

ontspannen en meer ruimte te creëren in mijn lijf. O ja, de ongelijkheid in mijn lijf; verschil tussen 
links en rechts. Rechts meer ruimte, dus links meer strekken. Ben ik mij ook van bewust tijdens 

yoga. Denk aan de tarotkaart die ik jaren geleden getrokken heb: turning inward. Dacht tot kort 
geleden vooral aan het emotionele aspect (heb daarover ook met een psycholoog gesproken), 
maar na de laatste sessie ook aandacht voor fysieke kant. Wat voel ik nou eigenlijk precies in mijn 
lijf? Is er verschil tussen links en rechts? Letterlijk turning inward. Wisselwerking tussen fysiek en 
emotioneel. Beiden bekijken maakt dingen duidelijk. Tijdens mijn werk laat ik links soms taken 

overnemen van rechts om rechts (fysiek) wat meer te ontlasten en heb daarbij in mezelf ook 
gesprekjes met mijn linker- en rechterschouder. Allemaal naar aanleiding van de sessies bij jou. 
Dat werkt! 
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-Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
Heb ik hierboven ook al beschreven. Had al vaker "gewerkt" aan "je wil staat achter de deur", 
maar altijd op emotioneel vlak. In deze sessies meer verband gaan zien met lichaamshouding en 
klachten. 
 
-Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 

het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
Zoals ik al schreef, ben ik mij zeker bewuster bezig met lichaam/houding en klacht en ook geest, 
en ja, vaak vergeet ik het ook wel weer in daily life. Maar ik denk dat het ook een kwestie van 
training en gewenning is. Ik doe dingen ook al jaren op een andere manier, dus op een nieuwe 
manier naar dingen kijken of dingen doen, kost ook tijd. 
 

-Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit?  
Ik vind de holistische aanpak van de sessies een meerwaarde in vergelijking met de 
fysiotherapiebehandeling die ik heb ondergaan. Je bent veel meer uitgegaan van het lichaam als 
geheel en het verband tussen lichaam en geest, dat heeft mij zowel fysiek als emotioneel meer 

opgeleverd. Tijdens de fysiotherapie (bij twee verschillende therapeuten) is de impact van mijn 
werk op mijn klachten wel ter sprake gekomen en heb ook oefeningen gekregen om mijn klachten 
te verminderen, maar echt gekeken naar mijn lichaamshouding is er niet. Eén therapeut heeft mij 
wel wat gemasseerd en de ander heeft daarbij wat punten aangeraakt en heeft geprobeerd mijn de 
beweging van mijn ribben te stimuleren, maar ik heb er weinig baat bij gehad. De behandeling 
waren ook erg kort, zo'n twintig minuten. Ik wist van tevoren dat de sessies bij jou mij meer 
zouden brengen en ik keek er van tevoren ook erg naar uit. Mijn gevoel is bevestigd, want ik ben 

er veel wijzer van geworden dan van de behandelingen bij de fysiotherapeut. Ik had echt behoefte 
aan een behandeling op maat en mijn ervaring is dat de therapeuten en vooral ook masseurs veel 
specifieker kunnen ingaan op individuele klachten. Daar moet uiteraard wel de aandacht en tijd (en 
kunde) voor zijn. Ik heb die aandacht, tijd en kunde bij jou zeker ervaren, waarvoor veel dank. 
 
 

Cliënt 5, vrouw, 45 jaar 
Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 5? 
Cliënt ervaart pijn in linker bovenarm, steken, een zeurderige pijn bij bewegen, de pijn komt vanuit 
de nek en ze ervaart soms ook daar dezelfde pijn. Ze kan haar arm soms niet omhoog bewegen 
zijwaarts. De klachten waren in het begin (vanaf begin november vorig jaar) heel erg, ze werd er 
ook ‘s nachts wakker van. Later werd het beter toen ze bij manueel therapeut was geweest, dat 
was eind november ongeveer. Nu is er soms even niks maar de klachten komen toch steeds weer 

terug, vrij onverwacht dan. Naast deze KANS klachten heeft ze vaak last van linker SI gewricht, 

heeft ze soms spit in onder midden of bovenrug, en heeft ze last van haar stuitje bij lang 
zitten/fietsen. 
 
Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 
De cliënt vertelt dat de klachten begin november vorig jaar zijn ontstaan na een periode van heel 
veel stress en weekenden doorwerken om colleges af te krijgen. Ze heeft toen veel achter de PC 

gezeten. Ze ervaart dat haar klachten erger worden door het gebruik van mobiel (berichten 
sturen), achter de PC en in ‘t algemeen als ze stress heeft. Ook weet ze van zichzelf dat ze 
doorgaat met werken zonder pauze, zonder op zichzelf te letten, dat ze een slechte houding heeft 
en niet gemakkelijk los kan laten. 
 
Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 

met welk resultaat? 
Eerst is ze naar een psychosomatische fysiotherapeut geweest (diagnose: overbelasting, moet 

herstellen), toen is ze naar de huisarts geweest (diagnose: slijmbeurs ontsteking) toen is ze naar 
een manueel therapeut geweest (diagnose: ontsteking in schouder, slechte houding en weefsel 
beschadigd, moet herstellen). Na haar laatste bezoek aan de fysiotherapeut opperde hij dat het 
fybromyalgie kon zijn. 
 

Body reading  
Van voren leek het alsof de schouders recht waren, maar van achteren is er een duidelijk verschil, 
links is hoger en rechts is lager. Ze is rechtshandig, op rechts zit meer spanning. Benen staan in 
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lichte X vorm. Nek staat naar voren, er is een bobbel zichtbaar bij de nek. Bekken is wat naar 

achteren teruggetrokken, er is een holling in de onderrug. Ze is wat gezet. Lichaam lijkt veel 
spanning vast te houden, ook in benen en bekken. 
 
Eerste indruk voor behandeling en interventies  
Cliënt is naar de huisarts geweest en de diagnose was slijmbeursontsteking. Maar de manueel 
therapeut heeft de diagnose gesteld ‘ontsteking in de schouder en weefselbeschadiging’. Het is 
volgens mij nog niet zo gemakkelijk om een goede diagnose te stellen.  

Ik duik in de lijst met specifieke KANS klachten. Het interessante is dat een ontsteking aan de 
slijmbeurzen in het schoudergewricht niet wordt genoemd als specifieke KANS klacht, maar alleen 
wordt genoemd als onderdeel van het subacromiaal impingment syndroom. Bij deze klacht is er 
onvoldoende ruimte onder het schouderdak, en raken slijmbeurzen, kapsels en/of pezen bekneld 
waardoor er een ontsteking kan ontstaan. Bij de specifieke klacht frozen shoulder wordt een 
slijmbeurs ontsteking genoemd als voorloper van deze klacht.  

Wat betreft de diagnose van de manueel therapeut (een ontsteking in de schouder) stel ik mijzelf 
de vraag: zou het ook eventueel een bicepspees tendinose kunnen zijn?  
Ik wordt nu geconfronteerd met het dilemma wel/niet masseren in verband met de 
slijmbeursontsteking en/of peesontsteking. In ieder geval zegt Mosby’s Pathology dat je niet bij 
een acute slijmbeurs ontsteking moet masseren, maar als het een chronische slijmbeurs ontsteking 
is dan is het geen probleem. Je kunt dan werken met actieve en passieve bewegingen voor 
mobiliteit en massage kan gebruikt worden om verklevingen in het bindweefsel te verminderen. 

Wat een peesontsteking betreft eigenlijk hetzelfde verhaal, bij acuut niet masseren en bij chronisch 
wel. Wat deze cliënt betreft is er in ieder geval geen sprake van een acute ontsteking, dat is 
duidelijk, de symptomen zijn daar niet van aanwezig. Als het een ontsteking is, dan is het een 
chronische ontsteking, die er al vanaf november vorig jaar zit. Ik besluit wel te gaan masseren 
maar voorzichtig te zijn rond het pijnlijke gebied van de bovenarm. Ik wil de spanning in nek en 
schouders onderzoeken met massage, hoeveel beweging is er aanwezig, hoeveel spanning? 
Vanuit haar verhaal van altijd maar doorwerken en zichzelf geen tijd gunnen om te ontspannen is 

daarnaast ook ontspanning nu belangrijk voor haar, en om te gaan leren luisteren naar de signalen 
van haar lichaam en haar grenzen gaan voelen. Een chronische ontsteking heeft vooral rust en een 
langere periode van herstel nodig en werkt mijns inziens niet met een quick fix. 
 
Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 Aan de structuur van haar lichaam werken, kijken naar houding, waar is er disbalans, oefeningen 

en aandachtspunten meegeven zodat ze zelf ook aan de verandering van haar structuur kan 
werken: nek recht zetten, kin in, touwtje omhoog denken. Ontspanningsoefeningen voor nek en 
schouders/hele lichaam. Haar geleerd hoe ze ideaal staat, stevig met de voeten op de grond zodat 
ze de support kan voelen van de grond via de voeten naar het bekken. Oefeningen om de onderrug 
sterker te maken. Ook met haar naar de zithouding gekeken omdat ze veel computerwerk doet. 
2 In de eerste sessie werk in met diverse massagetechnieken en joint movement, er zit in haar 
lichaam zit erg veel spanning opgeslagen, nek en schoudergordel is erg strak en in de schouders zit 

weerstand. Maar deze sessie roept zoveel pijn en verergering van klachten op dat ik daar acuut 

mee stop. 
3 Voice dialoog om duidelijk te krijgen wat er nu nodig is, dat het zo niet langer door kan gaan en 
dat ze zichzelf nu echt serieus moet gaan nemen/ 
Concreet plan met haar maken wat ze kan doen om goed voor zichzelf op te komen op het werk. 
4 werken met ontspanningsmassage, lange verbindende strokes, esalen, om lichaam te laten 
zakken. Lichaam heeft te lang onder constante spanning gestaan en weet eigenlijk niet meer hoe 

het moet ontspannen. 
 
Mijn interpretatie van haar klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
Cliënt staat al langer onder voortdurende druk om te presteren. Vanuit een burn-out 3 jaar geleden 
is ze weer vrij snel aan het werk gegaan. Ze voelde zich toen niet goed begeleid /ondersteund 
vanuit haar werk vooral door de Arboarts. Er hangt een zware druk boven haar hoofd omdat ze 

zich vanuit haar werk moet gaan bijscholen na deze zomer en een master diploma moet gaan 
halen. Ze ziet daar erg tegen op vanwege de extra werkdruk die dat met zich meebrengt en het 

vele typen op de computer. Ze is gescheiden, heeft 3 opgroeiende kinderen waar ze voor zorgt en 
moet de hypotheek van het huis kunnen blijven betalen. De bursitis die ze sinds vorig jaar 
november kreeg, gaat maar niet over en daar maakt ze zich erge zorgen over want het betekent 
dat ze haar werk niet goed kan doen (veel nakijkwerk op de computer) en de studie niet zou 
kunnen volgen (ook veel computerwerk). Dit alles hangt als een zwaard van Damocles boven haar 

hoofd en geeft haar veel stress. 
Tijdens de massage wordt me pas echt duidelijk hoe zwaar haar lichaam in de spannings-stand 
staat. Het lijkt alsof het een spanning van jaren is. Ik heb haar verteld dat er in haar 
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schoudergordel en haar hele lichaam misschien wel jaren van spanning is opgebouwd. Het lichaam 

gaat een heel eind mee maar op een gegeven moment is het stop.  
Wat ik allemaal wilde doen aan massagewerk is vanwege de heftige reacties in haar lichaam nu 
niet op z’n plaats. Ik stop ermee. Het is (nog) te vroeg.  
Twee dingen zijn nu belangrijk. Op deze manier kan ze niet doorwerken, dat is alleen maar een 
verlenging en verergering van het probleem. Hoe kan ze voor zichzelf en voor haar klacht gaan 
zorgen/opkomen? Hoe krijgt ze stevigheid om deze knoop door te hakken? Daar gaan we aan 
werken. Het tweede wat ik denk dat nu belangrijk is voor haar, is om haar rust en ontspanning te 

laten ervaren, want dat voelt als het enige dat nu werkelijk werkt voor haar lichaam. Teveel 
graven, diep duiken, is nu niet aan de orde. Haar lichaam mag uit de kramp komen. 
Wat ik zie als haar patroon is: ‘niet klagen maar dragen’, daardoor zich niet kunnen uitspreken, 
niet voor zichzelf opkomen en daardoor te veel gaan dragen. En daardoor ongewild toch in een 
slachtofferstuk terecht komen. Eronder zit misschien een meisje dat altijd de last van anderen 
heeft gedragen en in haar kindertijd niet gedragen en gehoord is door vader/moeder.  

Dus voor haar de uitdaging om zichzelf uit te gaan spreken, uit het slachtofferstuk komen en goed 
voor zichzelf te gaan zorgen. Haar volwassen stuk pakken en aangeven aan haar leidinggevende 
dat haar lichaam op dit moment bepaalde taken echt niet kan doen en rust nodig heeft om te 
herstellen. Er klinkt ergens in haar de stille wens van het kind dat iemand alsnog voor haar gaat 
zorgen en haar bij de hand neemt in deze lastige situatie. Ik probeer haar mee te geven dat ze de 
hoop mag opgeven dat iemand anders haar gaat redden en dat nu de uitdaging is om zichzelf 
helemaal te gaan dragen/ondersteunen in dit proces. 

 
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 
Na de eerste twee sessies in de eerste uren na de massages ervoer ze lichtheid en ruimte in haar 
nek en schouderblad. In de dagen daarna worden de klachten weer vrij pijnlijk in de arm, nek en 
schouder en voelt het als ontstoken en heel geïrriteerd aan beide kanten. Ze merkt wel op dat ze 
de massage heel fijn vond maar dat er misschien toch teveel in gang wordt gezet door de 
aanraking in toch al gevoelig weefsel. Ze stelt voor een meer algemene massage te doen omdat ze 

wel merkt dat als ze zich ontspant, dat de klachten dan afnemen. 
Ook na de 3e keer ervaart ze in de dagen na de massage ontspanning, en zijn de klachten tijdelijk 
weg. Maar zodra ze weer achter de computer gaat zitten dan worden de klachten weer erger. De 
voice-dialogue in de 3e sessie met haar eigen innerlijke stem heeft haar erg geholpen om over de 
drempel te stappen en haar klachten echt serieus te gaan nemen en actie te gaan ondernemen 
door het op haar werk te gaan bespreken. Maar daardoor neemt de stress wel weer meer toe 

vanwege o.a. een te voeren gesprek met de Arboarts. Ook na de 4e sessie ervaart cliënt in de uren 
en ook dagen daarna lichtheid, ontspannenheid en losheid. Opvallend is dat zodra cliënt weer 
achter de computer kruipt en zodra cliënt stress ervaart n.a.v. gesprek met Arboarts, dat de 
klachten dan weer toenemen. En deze keer verandert zijn in vooral nekklachten.  
 
Evaluatie van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 

bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 

gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
De klachten zijn niet echt verbeterd. Wat wel heeft geholpen is wat ik ook hierboven beschrijf, Ik 
voel me door jouw sessies concreter aangestuurd om actie te ondernemen op mijn klacht, daar heb 
ik veel aan gehad ook in het gesprek met de bedrijfsarts. Soort strengheid van jou die me over de 
drempel zet, ik weet het ergens allemaal wel, dat ik voor mezelf moet zorgen voor mezelf moet 

opkomen, maar dat vergeet ik dan weer, het gesprek met jou doet me dan weer beseffen oh ja, ik 
moet dat echt gaan doen.  
 
-Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals 
frictie, strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, 
maar werk ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer 

lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door 
meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar 

boven komen, voice-dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide 
meditatie, loop-, zit- of sta oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze 
technieken sprak je aan en heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je 
minder prettig en/of minder ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
Na de eerste 2 behandelingen stond mijn arm in vuur en vlam, dat voelde angstig en niet goed, 

dus het diepere werk is niet geschikt, maar wel de meer ontspannen technieken die je gebruikt, bv 
het masseren van de nek. Wat me ook enorm heeft geholpen is het gesprek met de kussentjes 
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(voice dialogue), ik had er weerstand op zitten maar het heeft alles in beweging gebracht, ik ben 

uitgedaagd door jou om de confrontatie aan te gaan.  
 
-Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 
aandachtspunten zijn dat? 
 
Regelmatig kin in trekken, hoofd recht zetten en niet naar voren, goed op mijn houding letten ook 

voor de computer, arm uit laten bungelen (arm ontspannen werkt heel goed!) 
 
-Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
Geen nieuwe inzichten in de klacht zelf, maar wel over het vervolg dus, de stappen die ik nu aan 
het zetten ben, ik ga er nu idd iets mee doen. 

 
-Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 
het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
Ik ben me er wel meer bewust van geworden, maar ik vergeet het gemakkelijk weer, totdat ik 
weer pijn heb en dan denk ik oh ja, houding etc. 
 
-Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 

massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 
Massagetherapie is wel anders dan fysiotherapie, het werkt dieper/verder door ook op andere 
plekken, het draagt bij aan ontspanning, het verlicht meer ook al is het een tijdelijke verlichting en 
het gaat toch verder ook op andere plekken. De fysiotherapeut praat met mij op een ander level, 
wat oppervlakkiger, hij heeft me ook de dingen verteld die jij me hebt verteld over rust, 

ontspanning, etc. maar deze sessies hebben mij meer geraakt, op dieper niveau.  
 
-Heb je eventueel nog ander opmerkingen of aandachtspunten die je graag wilt vertellen n.a.v. de 
behandelingen? 
Ik vind dat je heel fijn masseert, je hebt een goede balans tussen zacht en stevig, en dat je stevig 
bent/staat in je manier aanpak, in het mij toespreken, dat heeft me erg geholpen. 

 
 
Cliënt 6, man, 39 jaar 
Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 6? 
Cliënt ervaart het vast/omhoog houden van zijn schouders, het voelt vooral erg gespannen waar 
zijn schouders overgaan naar zijn nek, rechterschouder staat ook iets hoger t.o.v. de 
linkerschouder. Hoe meer stress hij ervaart, hoe harder het vast gaat zitten. Hij betrap zichzelf 

geregeld hoe hij zijn schouders letterlijk ‘omhoog’ houdt, dus onbewust gebeurt er ergens iets. 

Verder voelt zijn rechter iliopsoas kort/strak, hij tilt daardoor zijn rechter voet vaak iets op. 
 
Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 
Cliënt omschrijft stress, vasthouden, en dragen van financiële lasten. Ook de computer en bureau 
werk zijn factoren die bijdragen in de klachten. Verder omschrijft hij de neiging om zaken “vast te 
houden” en laat hij zich nog teveel beïnvloeden door externe factoren. Hij kan niet gemakkelijk 

ontspannen. 
 
Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 
met welk resultaat? 
Nee 
 

Body reading  
Groot bovenlichaam en kleiner onderlichaam in verhouding, dat valt op. Van voren lijken schouders 

op gelijke hoogte, van achter is rechts duidelijk hoger. Aan de voorkant wel duidelijk een verschil 
tussen links en rechts het acromion van de rechterschouder is hoger, en steekt iets meer uit. Zijn 
hoofd staat naar voren. Grote borstkas, kleinere armen in verhouding. Schouders lijken redelijk 
recht te staan, er is geen grote kromming naar voren, toch voelt hij wel degelijk een kromming, hij 
omschrijft het als een kommetje. Op de schouders voelt het voor hem als een last dragen.  
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Eerste indruk voor behandeling en interventies  

Een zinnetje uit zijn intake springt eruit voor mij. ‘Ik zit momenteel in een transitiefase naar mijn 
zielswerk’. Dat is voor mij een aanduiding dat er een ingang op spiritueel niveau zou kunnen zijn.  
Hij is niet naar huisarts geweest voor zijn klachten, en zijn omschrijving van zijn klachten is 
zodanig dat ik opteer voor aspecifieke KANS klachten. 
Vanuit ons eerste gesprek over zijn achtergrond springen er een aantal dingen uit: zijn kindertijd, 
zijn omschrijvingen van ‘de neiging om zaken vast te houden’ en zijn gevoel dat er iets op z’n 
schouders drukt dat te maken heeft met het thema ‘het dragen van financiele lasten’. 

Vanuit het intakegesprek kies ik om maar eerst eens te gaan voelen in het lichaam wat de taal van 
zijn lichaam is en hoe er mee te communiceren. Mijn eerste indruk is om te werken met de adem, 
aanwezigheid in het lichaam, en communiceren door middel van mijn handen en eventueel vragen 
aan zijn schouders over wat er zich daar afspeelt.  
Daarnaast kijken naar zijn lichaamsstructuur en houding, en ook naar zijn werkpatroon voor de 
computer, omdat hij aangeeft dat dat ook een oorzaak van zijn klachten is. 

 
Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 Werken met aanraking, ademhaling, uitnodiging tot geluid maken en emoties voelen en daarbij 
communicatie met wat er bij hem gebeurt, wat is er te voelen en te ontdekken in zijn schouders, 
hoe reageert zijn lichaam op aanraking? Wat zit er op geslagen in de schouders? Is er weerstand in 
dit gebied en wat heeft die weerstand te vertellen? 
2 Voice dialogue met allebei de schouders, wat hebben die te vertellen? 

3 Massagetechnieken om contact te maken, spieren en kapsels losser te maken, 
bewegingstechnieken om meer vrijheid en losheid te creëren, om zijn keel te openen, om zijn 
schouders en lichaam losser te krijgen. 
4 Praten over zijn jeugd, over het gekwetste jongetje, het beschermende pantser, wat zijn de 
verbanden met zijn zielswerk/voorouders/oude patronen. 
5 Via de structuur van het lichaam werken, kijken naar zijn houding, waar is er disbalans, welke 
oefeningen en aandachtspunten geef ik mee zodat hij zelf ook aan de verandering van zijn 

structuur kan werken? Loopoefening, zitoefening, sta oefening. 
7 Laatste sessie massage/ademsessie op de grond gewerkt, diep emotioneel werk, doorvoelen van 
oude thema’s uit kindertijd en regressie naar vorig leven. 
 
Mijn interpretatie van zijn klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
Cliënt heeft veel meegemaakt in zijn kindertijd. Ingrijpende verhuizingen van Engeland via 

Amerika naar Nederland. Gezin had geld in overvloed maar toen kwam er een faillissement. Hij 
omschrijft het als ‘they had everything and lost everything’. Ouders gescheiden toen hij 11/12 jaar 
was. Financiële moeilijkheden deden moeder besluiten om terug naar Nederland te gaan. Pittige 
omschakeling voor hem. Zijn vader heeft hij vanaf dat moment niet meer gezien tot 2 jaar 
geleden. Hij zit nu in een groot transformatieproces. We werken met de boodschappen die uit z’n 
schouders en zijn keel komen. Hij draagt een last op z’n schouders? Deze inprenting wordt in de 
laatste sessie duidelijk. Ik werk eerst met de schouders, de schouderkoppen, we werken met 

beelden die in hem opkomen, ik werk met de weerstand in zijn schouder. We werken met iets 

meer ademhaling en geluid maken. Op rechts zit ‘de rots’, die zwaar en defensief voelt. Onderwijl 
werk ik aan meer openen, meer beweging. We werken ook op de kaken, de sternocleidomastoid, 
hij moet erg kuchen, er wordt rondom zijn keel van alles in beweging gezet door de sessie.  
De 2e sessie gaan we dieper in op het verhaal van de rechterschouder. Er komt bij hem een beeld 
op van een heel klein jongetje, die zegt dat ie niks mag zeggen. Dan komt de boodschap van de 
rechterschouder/het jongetje dat hij de boel niet vertrouwt en dat hij het gevoel heeft dat er toch 

nooit naar hem wordt geluisterd. Ik hoor ook echt een heel teleurgesteld jongetje die het heeft 
opgegeven te geloven dat het ooit nog anders wordt. Er klinkt een soort gelatenheid in z’n 
antwoorden. Cliënt is diep geraakt.  
Het wordt steeds duidelijker dat het werk met hem in relatie tot zijn schouders op het vlak van 
emotionele heling ligt, als onderdeel van zijn spirituele reis. Het gaat bij hem over zich uitdrukken, 
zijn wijsheid naar buiten brengen, voor zijn zielswerk te gaan staan. In de 4e sessie komt er een 

enorme emotionele release tot stand, door ademwerk en massagewerk en het doorvoelen van 
oude emoties rondom thema van het jongetje en een vorig leven (die met elkaar te maken 

hebben) komt er een grote hoeveelheid energie vrij in zijn lichaam die hem in zijn eigen kracht zet. 
  
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 
Cliënt ervaart vlak na de 1e sessie meer ruimte om zich heen, minder beperking en een opgewekt 
gevoel, en in de loop van de dagen na de sessie meer lichaamsbewustzijn. Na de 2e sessie is er 

duidelijk iets in gang gezet, hij voelt zich letterlijk en figuurlijk diep geraakt, hij omschrijft dat hij 
de hele week van slag is en dat zijn keel kwetsbaar voelt. Ook omschrijft hij dat zijn 
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lichaamsbewustzijn toeneemt. Na de 3e sessie wordt alles weer lichter, meer ontspanning, minder 

klachten. Hij voelt zich een stuk "opener" aan de voorkant, soepeler/losser/minder beperking.  
Hij merkt wel op dat het gevoel van open-/ontspannenheid "slijt" met de dagen, maar heeft wel 
het gevoel dat hij minder vaak zijn schouders (onbewust) omhoog houdt en dat hij rechter op 
loopt. Hij corrigeert zichzelf sneller als hij achter zijn bureau zit en "in zakt", Ook ervaart hij 
mentale en emotionele reflectie op de aangeraakte stukken en het gevoel wat daarbij los komt, 
met nadruk op het gevoel in zijn keel. 
Na de laatste sessie voelt hij zich een beetje hangend tussen hemel en aarde, hij is 3 dagen 

compleet van slag: moe, misselijk, kan heel weinig hebben, en moest zich afsluiten van de wereld 
om bij te komen. Na 3 dagen gaat hij zich weer beter voelen, en ervaart hij een gevoel van hele 
diepe verwerking/verruiming. Daarnaast een sterk gevoel van vitaliteit, levenskracht.  
 
Evaluatie van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 

bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 
gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Heb het gevoel dat ik veel meer ruimte in mijn borst hebt en dat dat hele stuk wat "opener" staat.  
 
-Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals 
frictie, strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, 

maar werk ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer 
lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door 
meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar 
boven komen, voice-dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide 
meditatie, loop-, zit- of sta oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze 
technieken sprak je aan en heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je 
minder prettig en/of minder ondersteunend tijdens de massage-sessies? 

Je sjamanistische aanpak sprak me erg aan (voice-dialogue), de strechtings en strijkingen voor het 
open maken en meer lichaamsbewustzijn. Inclusief de reminder, dat ik met mijn lichaam 
kan communiceren ;-)) 
 
-Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 

aandachtspunten zijn dat?  
Dialoog met de spirit van je lichaamsonderdelen/lichaam aangaan 
 
Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
Dat de klachten niet alleen negatief zijn (zo zijn ze misschien ontstaan), maar dat daar ook kracht 
in schuilt die je kunt inzetten. 

 

-Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 
het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
Ben daar zeker nog meer bewuster/fijngevoeliger voor geworden 
 
-Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 

fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 
Zeker weten ;-)) Helend vermogen. Open maken van oude emoties die nog in het lichaam zitten, 
zodat deze kunnen oplossen en je fysiek dus ook beter voelt/krachtiger/etc. Je volledig in je 
lichaam gaat zitten. 
 

 
Cliënt 7, vrouw, 48 jaar 

Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 7? 
Cliënt omschrijft dat het vooral vast zit in haar schouder- en borstgebied. Ze heeft er niet zozeer 
pijnklachten aan. Wel ervaart ze soms pijnklachten als ze op haar linkerzij heeft gelegen met 
slapen, dan voelt het soms wat pijnlijk in de ochtend. Verder heeft ze geregeld onderrugklachten. 
Om die reden is ze 3 jaar geleden begonnen met yoga. De klachten zijn sindsdien langzaam 

verminderd maar het blijft wel een zwakke plek. Momenteel voelt haar lichaam vaak moe. Ze heeft 
ook veel darmklachten, opgezette buik. Obstipatie is sowieso iets waar ze bekend mee is. 
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Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 

Cliënt zegt dat haar vastzittende schouders heel geleidelijk zijn ontstaan. Ze denkt dat ze letterlijk 
veel op haar schouders heeft genomen, als klein kind al. Veel zorgen en stress. Ze is door 
omstandigheden nooit echt kind geweest waardoor ze nooit goed heeft leren voelen wat ik ze nu 
eigenlijk wil. Ook weet ze daarom vaak haar grenzen niet goed aan te geven en zit ze vaak met 
onvervulde wensen en verlangens die ze nu een plek probeert te geven. Ook heeft ze soms het 
idee dat masseren (ze masseert mensen in een sauna) haar schouders meer heeft vastgezet. 
 

Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 
met welk resultaat? 
Cliënt is vooral voor onderrugklachten bij de huisarts, een manueel therapeut en ook een 
osteopaat geweest. Door deze behandelaars werd opgemerkt dat er weinig beweging is in haar 
hele wervelkolom. Ook werden haar vastzittende schouders opgemerkt, waar ze in principe niet 
zoveel last van heeft. 

 
Body reading  
Aan de voorkant redelijk rechte schouders. Aan de achterkant is de linkerschouder wat hoger dan 
de rechter, op links zit meer verdikking in de spiermassa. Ietwat kromme schouders naar voren 
gebogen. Borstgebied gespannen. Erg holle rug, bekken is naar voren gekanteld. Lordose. 
Behandelen schouders in relatie met de rug. Rug voelt erg aangespannen, strak.  
 

Eerste indruk voor behandeling en interventies  
Huisarts heeft geen diagnose gesteld, en manueel therapeut en osteopaat hebben aangegeven dat 
er weinig beweging is in de wervelkolom en dat haar schouders vast zitten. Ik zie geen reden voor 
een andere analyse dan dat haar klachten vallen onder aspecifieke KANS. 
Ze heeft een pittige achtergrond, ze vertelt in het intakegesprek dat ze komt uit een asociaal gezin, 
dat er sprake was van fysiek en verbaal geweld en ook seksuele intimidatie. Dat zou een ingang 
kunnen zijn om mee te werken, haar vastzittende schouders in relatie met de thuissituatie 

vroeger? Ik wil met haar kijken of dat een ingang kan zijn, welke emotionele issues een rol spelen 
en kijken of er een relatie is met de onderrug.   
Tegelijkertijd wil ik meer met massage ruimte creëren bij de schouders, en in het borstgebied.   
Ik wil kijken naar haar zit-, sta- en looppatroon, eventueel werken met ‘de core’. Oefeningen 
meegeven. 
 

Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 Via de structuur van het lichaam werken, kijken naar haar houding, waar is er disbalans, welke 
oefeningen en aandachtspunten geef ik mee zodat zij zelf ook aan de verandering van haar 
structuur kan werken? Loopoefening, zitoefening, sta oefening, borstopeners. 
2 Massagetechnieken om contact te maken, spieren en kapsels losser te maken, haar meer in het 
lichaam te brengen, bewegingstechnieken om meer vrijheid en losheid in het schoudergebied te te 
creëren, werken met de weerstand in haar schouders, verbinding met de rug maken, daar meer 

ruimte creëren. 

3 Haar uitnodigen om steeds meer te voelen om aanwezig te zijn in het lichaam en niet de 
dissociëren, o.a. met behulp van een geleide meditatie met aanraking, het lichaam als het ware in 
de tafel duwen om support en veiligheid te voelen, uitnodiging om iets dieper te gaan ademhalen, 
uitnodiging om met bewustzijn aanwezig te zijn in het lichaam. Ik ga via de voeten, benen, knieën, 
bekken, organen, borstkas, schouders, nek, hoofd het hele lichaam af om cliënt haar hele lichaam 
te laten ervaren.  

4 Ontspanningsmassage. 
5 Praten over dingen op haar werk, meer voelen, over haar relatie en over haar thema intimiteit en 
willen versmelten en wat ze daarin tegenkomt en als lastig ervaart. 
 
Mijn interpretatie van haar klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
Cliënt komt uit groot gezin, zij is de jongste. Ze omschrijft haar vroegere thuis als een asociaal 

gezin. Moeder lichamelijk en geestelijk ziek, vader autistisch en aan de drank. Veel gebeurd in het 
gezin, 3 broers uit huis geplaatst in pleeggezin of tehuis. Er was sprake van fysiek en verbaal 

geweld. Fysiek geweld heeft ze zelf niet ondervonden maar wel alle ruzies en geweld meegemaakt 
vooral ook het geweld richting haar broers. Zijzelf heeft te maken gehad met seksueel geweld, zij 
was 5 en haar zusje 8, door een kennis of familielid. Voor haar gevoel was het erger bij haar zusje 
van 8. Het was een verwarrende ervaring want het was ook een fijne ervaring. Ze vertelt het heel 
rustig, het lijkt haar niet te raken. Zo was het gewoon. Ik ervaar iets bij haar dat ik niet zo goed 

kan definiëren. Net alsof ze niet helemaal aanwezig is, ze heeft weinig vuur, meer een hoofdmens, 
duidelijk schizoïde karaktertrekken. Toch houdt ze erg van aanraken, grenzeloos (moeite met 
grenzen voelen), ook de orale karakterstructuur is aanwezig. 
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In het werken op de tafel valt me op dat ze haar eigen weerstand (in de schouder) niet voelt. Het 

lijkt alsof ze vanuit huis niet geleerd heeft dat je überhaupt een grens kon aangeven, dat jij ook 
iets in te brengen hebt. Ik denk dat dat is was ik ergens bij haar voel. Ze heeft nog moeite om echt 
dieper te voelen in haar lichaam, voor haar lijkt de eerste insteek te zijn om gewoon te genieten 
van de aanraking, want dat vindt ze heel fijn.  
Ze heeft een hele traumatische jeugd gehad maar ik voel bij haar niet de noodzaak om daar in te 
duiken of daar aan te werken zoals cliënt 2 dat wel heeft. Het komt ook niet aan de oppervlakte bij 
haar in de sessies. Dus het is nu (nog) niet de tijd. Mijn uitnodigingen om iets dieper te voelen, 

dieper te ademen, om te communiceren met haar schouders, hebben geen effect, het raakt niet 
aan wat zij kent of nodig heeft op dit moment. Daarom focus ik bij haar vooral op ontspanning, 
zakken in het lijf, uit het hoofd, voelen dat er draagkracht is van de tafel, nodig ik haar uit om 
steeds meer haar lichaam te bewonen en aanwezig te zijn, met het idee dat als ze steeds meer 
draagkracht ervaart, ook vanuit haar voeten en bekken, dat ze dan haar schouders langzaam meer 
mag ontspannen.  

Bij haar is de relatie met haar schouders niet heel duidelijk uitgewerkt, maar er zit een duidelijk 
verband tussen haar schouders en haar bekkengebied, haar holle en gespannen rug. Het thema 
dat in de laatste sessie duidelijker wordt is haar behoefte en verlangen naar intimiteit en 
seksualiteit en daar enorm van kunnen genieten maar tegelijkertijd haar eigen grenzen daarin niet 
kunnen voelen, grenzeloos zijn, en zich achteraf daarover schuldig en beschaamd voelen. Ook 
omschrijft ze het besef van haar dat die grenzeloosheid inhoudt dat ze helemaal bij de ander is, op 
de ander is gericht maar niet bij zichzelf is. We komen hier wel bij een kern van haar rode draad 

denk ik, ik moet denken aan wat ze in het begin vertelde over de seksuele intimidatie, dat het voor 
haar verwarrend was omdat het enerzijds grensoverschrijdend was maar ook een fijne ervaring. In 
de massages ook kan ze enorm genieten en dan verdwijnt ze als het ware in het genotsgevoel.  
 
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 
Cliënt ervaart vlak na de 1e sessie ontspanning en tevredenheid, en meer soepelheid in de 
schouders, ze was zich vooral bewust van haar schouder en borstgebied. De behoefte om te 

bewegen vanuit de schouders. In de dagen erna vind ze het moeilijk er iets over te zeggen, er 
gebeurt veel, het is een onrustige periode, waarin ze veel bezig is in haar hoofd over bepaalde 
beslissingen die ze moet maken en een conflict wat opspeelt. Ze voelt ergens dat haar schouders 
stijver zijn dan normaal en dat de klachten in haar onderrug opspelen. Ze is wel bewuster aan het 
voelen, dus ze is zich meer bewust van de pijn en de klachten. Na de 2e sessie beschrijft ze hoe ze 
steeds meer volgt wat er in haar lichaam te voelen is, als een soort houvast. Ze omschrijft het zelf 

als: ‘Alles om me heen kan onzeker lijken, maar hier ben ik en hier sta ik en dit is mijn lichaam!’ 
Ze is zich meer bewust van hoe ze staat en wat haar lichaam nodig heeft aan beweging, 
bijvoorbeeld het draaien van de schouders, haar lichaam een beetje oprekken, borstopeners doen. 
Na de 3e sessie voelt ze zich heerlijk ontspannen en beschrijft ze hoe fijn ze het vindt om meer 
focus te hebben op haar lichaam sensaties. Ze voelt dan ook gewoon meer en is alerter op wat er 
zich in haar lichaam afspeelt. In de week daarna omschrijft ze dat ze zich sowieso meer bewust is 
van haar schoudergebied, en ook hoe vast het zit, maar dat ze er met mildheid naar kan kijken, 

dat ze de tijd neemt om het gewoon te ervaren, om te voelen hoe het nu is, ze wil niks forceren, er 

hoeft niets te veranderen, gewoon ervaren, en erin te ontspannen. Ze let vaker op haar houding. 
Hoe ze zit, hoe ze staat, hoe ze hard loopt hoe ze fietst. Ze ziet de sessies echt als een onderzoek.  
Ook na de 4e sessie voelt ze zich lekker los, wel wat moe, vooral in de benen. 
 
Evaluatie van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 

bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 
gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 
verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Er is een verschil in die zin dat ik me meer bewust heb beziggehouden met mijn schoudergebied. 
Ik denk ook dat er wel iets in beweging is gebracht... Deze periode was voor mij op vele fronten 
een onderzoek. Bezig geweest met kijken voor een opleiding waar ik volgend jaar aan wil gaan 

beginnen. Het onderzoek met de tantratraining en de relatie met mannen. Ook heb ik gesolliciteerd 
naar een andere functie. En ik heb een flinke aanvaring met mijn zus gehad, wat nog na suddert. 

Eigenlijk zijn er best vaak zaken die om een nader onderzoek vragen en dan merk ik dat het 
prettig is om op je lichaam te kunnen focussen. Dat geeft dan een bepaalde rust en bezinning. Bij 
de yoga heb ik dat ook en het verschil met massage is dat het nog makkelijker voelen is. Massage 
zorgt er echt voor dat ik eerder kan voelen waar ik spanning vasthoud. Tussendoor in het dagelijks 
leven ben ik hier soms volledig van weg. 

 
-Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals 
frictie, strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, 
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maar werk ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer 

lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door 
meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar 
boven komen, voice-dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide 
meditatie, loop-, zit- of sta oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze 
technieken sprak je aan en heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je 
minder prettig en/of minder ondersteunend tijdens de massage-sessies? 
Onderdelen die ik als ondersteunend heb ervaren; meer lichaamsbewustzijn creëren, 

bewegingstechnieken en stretchings, strijkingen en knedingen. 
 
-Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 
aandachtspunten zijn dat?  
Wat ik zelf goed kan doen aan oefeningen zijn borstopeners en goed letten op mijn houding 

bijvoorbeeld als ik achter de computer zit of als ik aan het hardlopen ben of aan het masseren. 
Hoe zorg ik goed voor mezelf tijdens een massage geven? Belangrijk om hier bewust aandacht aan 
te geven. 
 
Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
-Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 

het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
-Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 
Meerwaarde van massagetherapie is denk ik toch dat het vollediger is dan bijvoorbeeld 
fysiotherapie. Alles wordt er in meegenomen zowel fysiek, emotioneel als mentaal. 

 
-Heb je eventueel nog ander opmerkingen of aandachtspunten die je graag wilt vertellen n.a.v. de 
behandelingen? 
Verder wil ik je heel erg bedanken voor de sessies die je mij hebt gegeven! Je was er met veel 
aandacht voor mij en je neemt alle tijd die nodig is. Ik voelde me bij jou op mijn gemak en dat 
heeft denk ik te maken met je warme uitstraling. Ook vind ik het fijn dat je jezelf ook kwetsbaar 

opstelt door dingen met mij te delen. 
 
 
Cliënt 8, man, 32 jaar 
Welke KANS klachten en eventueel andere klachten ervaart cliënt 8? 
Cliënt ervaart regelmatig steken en een zeurende pijn in zijn polsen, wat uitstraalt richting zijn 
onderarmen. Ook heeft hij regelmatig stijve en pijnlijke spieren in zijn onderarmen en ellebogen. 

Daarnaast heeft hij altijd wel stijve schouders, soms gevoelige biceps en daarnaast regelmatig 

rugpijn. Hij tilt verkeerd, dat weet hij, maar ‘dat is nu eenmaal zo met kleine kinderen’. 
De polsklachten heeft hij de laatste jaren in milde mate gehad, maar de laatste 3 maanden zijn die 
geleidelijk aan erger geworden, nu de kinderen zwaarder worden, en nu hij ook minder goed slaapt 
de laatste tijd. Een week of 4 geleden ineens schoot het in zijn linker pols en hij heeft er ongeveer 
een week erge pijn van gehad. Ook heeft hij flink wat krachtverlies ervaren in die week. Het wordt 
soms weer wat erger en dan zakt het weer af. Soms op heel onlogische momenten heeft hij er 

ineens last van.  
Verder ervaart hij soms een doof gevoel aan de voorkant van zijn heup, en na het zaalvoetballen 
altijd wel stijve liezen en hamstrings. Zijn hamstrings spelen ook regelmatig op tijdens fietsen of 
klimmen (in speeltuinen achter dochter aan). Op dit moment voelt hij zich vooral vermoeid, niet fit. 
 
Welke oorzaken liggen volgens de cliënt zelf ten grondslag aan de klacht(en)? 

Cliënt denkt vooral vermoeidheid en mogelijk een beetje stress. Hij heeft een drukke periode 
achter de rug, maar vooral ook thuis te kampen gehad met continu 1 of beide kinderen ziek. Hij 

heeft vanwege zijn werk (24 uur beschikbaar moeten zijn) weinig tijd om rust te nemen met een 
telefoon die continu af gaat. Verder ziet hij als oorzaken het tillen van de kinderen, het werken 
achter de PC, gebruik van de mobiele telefoon, fietsen. Hij speelt soms een spelletje laat op de 
avond op de Playstation, daarvoor gebruikt hij ook zijn polsen.  
 

Heeft cliënt zich eerder laten behandelen, zo ja wat voor soort behandeling en eventueel 
met welk resultaat? 
Cliënt is niet met klachten naar de huisarts of andere specialist geweest.  
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Body reading  
Linker schouder lager dan rechterschouder. Opvallend dat zijn linkerarm meer van zijn lichaam af 
staat dan rechterarm, zijn linker bovenarm is iets meer uitgedraaid naar voren en naar boven. Hij 
staat erg ver met zijn voeten uitelkaar en schuin naar voren zodat als hij door z’n knieën buigt dat 
de benen schuin naar voren gaan. Hoofd heeft de neiging om naar iets rechts te buigen. Lichaam 
helt in totaliteit iets naar voren. Grote spanning in de armen. 
 

Eerste indruk voor behandeling en interventies  
Cliënt is niet naar de huisarts of een fysiotherapeut geweest met zijn klachten, maar als ik zo zijn 
syptomen lees in het intakeformulier en als ik verder met hem praat dan zouden zijn klachten 
kunnen wijzen in de richting van carpaal tunnel syndroom. Helaas heb ik deze specifieke KANS 
klacht niet uitgediept in mijn onderzoek maar ik heb wat informatie opgezocht en er zijn geen 
contra-indicaties wat betreft masseren. Er wordt zelfs in Mosby’s Pathology aanbevolen als 

oefening bij carpaal tunnel syndroom om dagelijks zelf je armen te masseren om de pijn te 
verlichten en meer ruimte te creëren voor de zenuw.  
Mijn eerste indruk van hem is dat hij veel spanning bij zich draagt, drukte, een bepaalde snelheid 
in z’n doen en laten en dat zijn schouderpartij en vooral zijn armen onder behoorlijke spanning 
staat. Hij heeft het heel erg duk op zijn werk, jong gezin met kleine kinderen, slapeloze nachten, 
verbouwing, hij werkt veel achter de computer, stuurt heel veel berichten via de smartphone.  
Mijn eerste ingang bij hem is werken via het fysieke lichaam, dat is de taal die het dichtst bij hem 

staat volgens mij. Ik wil met hem werken aan ontspanning vooral in de schouders en armen, 
onderzoek naar de fysieke handelingen die hij doet, kijken naar hoe hij zit, loopt, staat, en wat hij 
anders zou kunnen doen. Hij lijkt mij een helper, iemand die altijd klaar staat voor alles en 
iedereen. Eventueel later kijken of er ruimte is om het hier met hem over te hebben.  
 
Behandeling en interventies tijdens de 4 sessies 
1 Aan de structuur van het lichaam werken, kijken naar zijn houding en hoe hij zijn 

werkzaamheden doet, waar is er disbalans, oefeningen en aandachtspunten meegeven zodat hij 
zelf ook aan de verandering van zijn structuur kan werken: nek recht zetten, schouders naar 
achteren, kin in, touwtje omhoog denken, ontspanningsoefeningen voor zijn armen, o.a. de armen 
laten uithangen. 
2 Kijken welke aanpassingen nodig zijn voor op z’n werk, muismat met kussen en polssteun, kijken 
hoe hij zijn kinderen anders kan tillen, meer vanuit de heupen tillen en niet vanuit de 

schouderpartij 
3 Diverse massagetechnieken om spieren en kapsels losser te maken, knopen te bewerken, deep 
tissue rondom het hele schoudergebied, supraspinatus, rotator cuff, borstgebied pectoralis. Ook 
werken op de flexoren en tensoren in de arm en de pols masseren en ruimte creëren. 
Bewegingstechnieken en stretching om meer vrijheid en losheid te creëren, om vooral de 
schouders en armen losser te krijgen. 
4 Hem helpen te leren wat ontspannen is, zijn spieren hebben erg veel moeite met loslaten, ze 

staan constant in de helpersstand en weten als het ware niet meer wat dat is, ontspannen. Dus 

ontspanningsoefeningen voor nek en schouders en polsen, tip om zelf zijn armen te masseren. 
5 Praten over de drukte op zijn werk en in zijn persoonlijk leven, hoe kan hij, waar mogelijk rust 
en ruimte creëren en goed voor zichzelf zorgen? 
 
Mijn interpretatie van zijn klacht na intake en bijstelling gedurende de sessies 
Cliënt zit in de tropenjaren van zijn leven. Getrouwd, 2 hele jonge kinderen, weinig slaap daardoor, 

heeft een hele drukke baan waarvoor hij in principe 24 uur per dag beschikbaar moet zijn, ook in 
de weekenden, en dan zit hij ook nog eens midden in een grote verbouwing aan zijn huis. 
Hij vertelt over het dilemma met z’n zoontje die last heeft van astma en moeilijk in slaap valt, en 
als hij eenmaal in slaap gevallen is in zijn armen op de bank dan ligt hij zelf meestal in een hele 
ongemakkelijke positie van waaruit hij hem dan naar z’n bed moet tillen en hij wil zijn kind dan 
juist niet meer wakker maken.  

Hij zit dus gewoon in een hele stressvolle periode, het klinkt als teveel voor het lichaam. Hij wordt 
twee keer ziek tijdens de behandelperiode, waaronder een keelontsteking en dat hij heeft hij nog 

nooit eerder gehad. Constante overbelasting dus bij hem. Zijn immuunsysteem lijkt onder druk te 
staan. Zijn armen/schouders hebben grote moeite met ontspannen, zijn lichaam lijkt niet meer te 
weten hoe dat moet, overgave en ontspanning, dus dat zijn de dingen waar ik aan werk met hem, 
om zijn armen weer de boodschap mee te geven dat niet altijd hoeven te helpen, te dragen, dat ze 
nu mij b.v. het werk mogen laten doen.  

Hij vertelt me in de laatste sessie dat hij zich steeds meer bewust wordt wat echt belangrijk voor 
hem is, en dat hij ervaart dat hij steeds minder zin heeft om energie te stoppen in mensen die het 
wat hem betreft niet waard zijn. Er komt een besef bij hem boven om zijn energie meer te richten 
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in de richting van dingen die voor hem echt van belang zijn, en dat is zijn gezin, zijn kinderen, 

gelukkig zijn in plaats van hard werken en veel geld verdienen. Hij lijkt in een transitie periode te 
zitten van student/reizen/ontdekken naar een gezin, andere behoeften, een ander leven. 
Ik weet niet of de sessies bij mij hem gestimuleerd hebben in het ontdekken van deze 
gewaarwordingen, maar… wie weet heeft het bijgedragen in het bewustzijnsproces dat hij niet 
langer zo door wil gaan zoals hij nu doet. 
 
Ervaringen van de cliënt na elke sessie 

De dag na de 1e massage voelde alles bij hem een beetje beurs, maar wel los. Hij heeft direct een 
headsetje, muismat met kussen en een polssteun voor zijn toetsenbord aangeschaft. Hij heeft 
geprobeerd zijn polsen zoveel mogelijk te ontzien maar hij heeft het erg druk en dan schiet het er 
toch snel weer bij in. Hij heeft weinig energie en voelt zich wat ziek. Tot 2 x toe weigerde zijn pols 
dienst bij het jonassen van z’n dochter, en schoot de doek uit zijn hand waar zijn kind in lag.  
Na de 2e behandeling was zijn schouder stijf en pijnlijk, vooral op een plek waar ik flink had 

gekneed. De dagen erna ging het wat losser zitten en ging het wat beter. Hij heeft geprobeerd zich 
meer bewust te zijn van momenten dat hij zijn polsen kan ontspannen, zoals tijdens het fietsen 
een hand los te laten uithangen, en bijvoorbeeld tijdens het slapen. Toch is het moeilijk en sluipt 
de overbelasting van de polsen er al snel weer in. Tijdens zijn weekje vakantie heeft hij een week 
lang getild en gespeeld met de kinderen, hij is daar in meegegaan omdat hij de laatste tijd weinig 
tijd had om met de kids door te brengen. Maar hij voelt ook dat dat niet handig is want dat moet 
hij later toch weer bezuren in z’n polsen. De kinderen zijn veel ziek, dus er is gewoon weinig tijd 

voor hem zelf.  
Na de 3e behandeling voelde het voor hem losser en ontspannen maar de dag erna werd hij ziek en 
krijgt hij keelontsteking, dus was hij een week uit de running. Hij vindt het moeilijk iets te zeggen 
over de uitwerking van de massage omdat hij ziek was. Wel ervaart hij dat als hij toch weer z’n 
polsen belast met sjouwwerk voor de verbouwing dat het dan al snel weer mis gaat. Hij probeert 
op het werk met kussentjes te werken voor ontspanning en hij heeft een iets betere manier 
gevonden om zijn zoon op te tillen. Verder probeert hij z’n polsen zoveel mogelijk rust te geven 

tussendoor. 
 
Ervaringen van de cliënt na afloop van de 4 sessies 
-Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je 
bij me kwam voor de 1e x? Heb je het gevoel dat er iets is verbeterd, veranderd of in beweging is 
gezet door de sessies? Zo ja, zou je een omschrijving kunnen geven van wat er eventueel is 

verbeterd/veranderd/in beweging is gebracht? 
Ja zeker, mijn nek en schouders zijn zeker losser. De klachten in mijn polsen zijn niet geheeld, 
maar ik denk dat we samen wel tot de conclusie gekomen zijn dat ik daar een fysio voor nodig heb. 
Ik ben toch bang voor een beginnende carpaal tunnel syndroom.  
 
-Afhankelijk van de cliënt en wat nodig is gebruik ik o.a. verschillende soorten massage zoals 
frictie, strijkingen, knedingen, diep weefsel, triggerpoints, beweginstechnieken en stretchings, 

maar werk ik soms ook met de ademhaling, met aandacht voor spierontspanning, meer 

lichaamsbewustzijn creëren in het lichaam (uit het hoofd en in het lichaam aanwezig zijn door 
meer bewust te gaan voelen wat er zich daar afspeelt), aandacht voor eventuele emoties die naar 
boven komen, voice-dialogue met bepaald lichaamsdelen, ontspanningstechnieken, geleide 
meditatie, loop-, zit- of sta oefeningen. Afhankelijk van wat ik bij jou heb ingezet, welke van deze 
technieken sprak je aan en heb je als ondersteunend in jouw behandeling ervaren? Wat vond je 
minder prettig en/of minder ondersteunend tijdens de massage-sessies?  

De massage zelf heb ik als erg prettig ervaren en de adviezen over bewust worden t.a.v. 
ontspanning heb ik als erg nuttig ervaren. Daar heb ik ook echt wel wat aan gehad, en nog steeds.  
 
-Zijn er bepaalde oefeningen en/of ideeën aangereikt tijdens de massage-sessies die je zelf kan 
doen en die goed werken met betrekking tot je klacht/hulpvraag en zo ja welke oefeningen en/of 
aandachtspunten zijn dat? 

Ja, vooral de ontspanningsoefeningen, zoals heel simpel het los laten hangen van mijn polsen en 
het bewust bezig zijn met ontspannen van schouders en nek.  

 
-Zijn er naar aanleiding van de sessies nog nieuwe inzichten opgekomen ten aanzien van je 
klacht/hulpvraag, en zo ja kan je daar een beschrijving van geven? 
Ja, vooral dat de klachten iets ernstiger zijn dan ik dacht, en dat ik toch verdere behandeling nodig 
heb. Al heeft de massagetherapie mijn klachten wel behoorlijk verminderd.  

 
-Ben je sinds de massage-sessies bewuster bezig met je lichaam/houding en je klacht of vergeet je 
het gemakkelijk weer in je dagelijkse leven? 
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Een beetje van beiden. Als ik er aan denk, probeer ik zoveel mogelijk bezig te zijn met ontspannen 

en bewust bezig zijn met mindere belasting van polsen en schouders, maar er zijn momenten 
waarbij het er zeker in schiet.  
 
-Is er wat jou betreft een meerwaarde of een andere waarde aan de behandeling vanuit de 
massagetherapie gezien voor jouw klacht/hulpvraag in vergelijking met andere therapieën zoals 
fysiotherapie of oefentherapie? Zo ja, waar bestaat volgens jou die meerwaarde of andere waarde 
uit? 

Vooral in bewustwording, maar ook in het lokaal aanbrengen van ontspanning.  
 
-Heb je eventueel nog ander opmerkingen of aandachtspunten die je graag wilt vertellen n.a.v. de 
behandelingen? 
Nee, vooral bedankt voor de tijd die je erin gestoken hebt.  
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3.6 CONCLUSIES 

 
Hypothese 
KANS klachten worden altijd veroorzaakt door een combinatie van fysieke, emotionele, 
psychosociale, mentale en spirituele factoren op zowel persoonlijk als werkgebied. Daarom is een 
persoonlijke benadering wenselijk waarbij onderzoek en begeleiding van klachten word verricht op 
holistische wijze en dus uitgaande van de verbinding tussen geest en lichaam, dat wil zeggen, 
onderzoek naar en begeleiding van klachten, voor zover mogelijk, op fysiek, emotioneel, 

psychosociaal, mentaal en spiritueel gebied. 
 
Opsomming van deze factoren zoals genoemd in paragraaf 1.4: 
 
Fysiek belastende factoren 
-Langdurige lage statische spierbelasting 

-Verkeerde (werk)houding 
-Veelvuldig mobiel, muis en -computergebruik 
-Slechte lichamelijke conditie 
-Onvoldoende pauze/rust nemen 
-Fysiek trauma in het lichaam naar aanleiding van een ongeluk 
-Verkeerde houding door de jaren heen geeft een structurele disbalans in het lichaam die voor 
klachten zorgt 

 
Emotioneel belastende factoren 
-Emotionele stress (rondom werk of in de thuissituatie, opvoeding van kinderen, rondom conflicten 
of gevoelens van ongenoegen, rouwverwerking, scheiding, overlijden) 
-Emotionele inprentingen van vroeger (ik ben niet goed genoeg, ik doe het nooit goed genoeg, ik 
kan het niet, ik ben niets waard, ik vertrouw het niet)  
-Opslaan/vasthouden van emoties en/of emotioneel trauma in (pijnlijke) plekken in het lichaam 

-Opgeslagen/vastgehouden emoties vanuit de vroegere kind geschiedenis zoals angst, boosheid, 
verdriet, onderdrukte vreugde, met als mogelijk gevolg depressieve gevoelens 
-Emotioneel trauma in het lichaam naar aanleiding van een ongeluk 
 
Psychosociaal belastende factoren 
-Onvoldoende pauze/rust nemen 

-Hoge werkdruk 
-Prestatiedrang 
-Conflictsituaties op het werk 
-Onzekerheid werk, geldproblemen 
-Hoge sociale druk social media, altijd bereikbaar moeten zijn 
-Problemen op persoonlijk vlak (bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden, ziekte, ruzie in de familie) 
-Moeilijke grenzen kunnen aangeven, vaak in de helpende, ondersteunende rol 

-Stress (wordt o.a. veroorzaakt door bovenstaande factoren) 

 
Mentaal belastende factoren 
-Te veel denken en daardoor niet in het lichaam aanwezig zijn (vanwege bijvoorbeeld onveiligheid) 
waardoor signalen die opgevangen kunnen worden niet gehoord worden 
-Mentale constructies die iemand in een patroon gevangen houden van negativiteit 
 

Spiritueel belastende factoren 
-Conflict tussen het ego en de ziel 
-Je zielsverlangen niet durven leven 
-Onopgeloste problemen/trauma vanuit de familielijn of vooroudergeschiedenis 
-Onopgeloste problemen/trauma uit een vorig leven 
 

Conclusie naar aanleiding van de het eerste deel van de hypothese: 
Mijn ervaring is dat, in het geval van mijn acht cliënten, de KANS klachten in meerdere of in 

mindere mate allemaal gerelateerd kunnen worden aan een diversiteit van persoonlijke en werk 
gerelateerde factoren van zowel fysieke, emotionele, psychosociale en mentale aard. Bij één cliënt 
speelde spirituele groei een belangrijke factor in het onderzoek naar en de begeleiding van de 
klacht.  
Dit wil uiteraard niet zeggen dat alle KANS klachten altijd worden veroorzaakt door een combinatie 

van deze factoren. Maar in mijn ervaring in dit kleinschalige onderzoek was het zeker het geval. Ik 
kwam een unieke diversiteit aan combinaties tegen: 
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Cliënt 5:  

Een langdurige statische overbelasting van de spieren in combinatie met emotionele stress, een 
hoge werkdruk, onvoldoende pauze/rust nemen en een emotionele inprenting van vroeger (ik ben 
het niet waard). 
Cliënt 3:  
Structurele disbalans in het lichaam opgebouwd door de jaren heen tussen linker en 
rechterschouder, gekoppeld aan emotionele inprentingen van vroeger die de schouders in een 
defensieve positie hebben geplaatst (ik ben niet welkom) en het hart hebben beschermd, 

opgeslagen emoties vanuit de vroege kindertijd (angst, woede, onderdrukte vreugde) 
Cliënt 1:  
Een verkeerde houding door de jaren heen in combinatie met emotionele stress, te weinig rust 
nemen, hele hoge eisen aan zichzelf stellen en daardoor te weinig vrijheid ervaren, in combinatie 
met emotionele inprentingen vanuit de vroegere kind geschiedenis.  
Client 4:  

Een langdurige statische overbelasting van de spieren in combinatie met een verkeerde 
werkhouding, de neiging tot perfectionisme, dit komt tot uiting in de constante aanspanning van 
zijn nekspieren en het perfectionisme heeft te maken met een emotionele inprenting van vroeger 
(‘please’ gedrag, ik mag niks willen en ik moet altijd met mijn aandacht bij de ander zijn). 
Cliënt 8:  
Veelvuldig mobiel, muis- en –computergebruik in combinatie met sociale druk vanuit het werk en 
altijd bereikbaar moeten zijn, emotionele stress i.v.m. opgroeiende kinderen, moeilijk grenzen 

kunnen aangeven en vaak in de helpende, ondersteunende rol zitten. 
Cliënt 7:  
Veel denken en daardoor niet in het lichaam aanwezig zijn (vanwege onveilige situatie vroeger) 
waardoor signalen vanuit het lichaam niet goed gehoord worden, moeilijk grenzen kunnen 
aangeven vanuit emotioneel trauma van vroeger. 
Cliënt 6:  
Oud emotioneel trauma vanuit de vroegere kind tijd gekoppeld aan een oude inprenting (ik mag 

mijzelf niet laten horen) in combinatie met onopgelost trauma uit een vorig leven, verbanden met 
de vooroudergeschiedenis, en een slechte houding door veel kantoorwerk en computerwerk. 
Cliënt 2:  
Emotioneel trauma in (pijnlijke) plekken in het lichaam, opgeslagen emoties vanuit de vroege kind 
tijd zoals angst, boosheid, onderdrukte vreugde en emotionele inprentingen van vroeger zoals ik 
ben niets waard, ik vertrouw het niet, het is niet veilig. 

 
Conclusie naar aanleiding van de het tweede deel van de hypothese: 
Alle cliënten gaven in de terugkoppeling aan dat juist dit holistisch onderzoek met aandacht voor 
en onderzoek naar een diversiteit aan oorzaken zeer gewaardeerd wordt. Er is vaak terug te lezen 
dat juist de meerwaarde van massagetherapie uit een holistische benadering bestaat. Bijna alle 
cliënten beschrijven in meer of minder duidelijke bewoordingen deze meerwaarde van de 
massagetherapie: 

 

‘Een grote meerwaarde omdat het overduidelijk is dat je emotionele bewustzijn en emotionele 
zwakke plekken direct invloed hebben en verbonden zijn aan je fysieke zelf. Het is heel mooi hoe je 
beide weet te raken door middel van de massagetherapie. De combinatie tussen gesprek en de 
ruimte en aanraking van het tafel/grond-werk vind ik een unieke ervaring’.  
 
‘De meerwaarde is wat mij betreft de holistische benadering. Het is geen klachtbehandeling, maar 

op zoek gaan naar wat voor signaal er uit het lichaam komt en daar bij zijn. De rust en liefdevolle 
aanraking is de uitnodiging waardoor het lichaam zich opent. Bij pijnbestrijding wordt gewerkt aan 
het willen weg hebben van de pijn. Vanuit het holistische beeld kun je zeggen dat hiermee de pijn 
niet gehoord wordt en dus erger wordt. ‘alles wil gehoord worden’ is mijn visie. Wanneer pijn echt 
gehoord wordt kan de kramp ervan ontspannen. Dan kunnen er nog wel restverschijnselen zijn, 
zoals dat er in mijn schouders echt verdikkingen zijn. Misschien gaan die wel nooit meer weg. Geen 

idee. Maar het hele gebied is dan al zoveel meer ontspannen, omdat de pijn niet weg hoéft. 
Dat is een wezenlijk andere weg die massage therapie bewandelt in vergelijking met fysiotherapie 

of oefentherapie.  
 
Het benaderen van de mens als geheel dus lichaam en geest en emotioneel verbonden. Alles 
communiceert met elkaar en heeft met elkaar te maken.  
 

Ik vind de holistische aanpak van de sessies een meerwaarde in vergelijking met de 
fysiotherapiebehandeling die ik heb ondergaan. Je bent veel meer uitgegaan van het lichaam als 
geheel en het verband tussen lichaam en geest, dat heeft mij zowel fysiek als emotioneel meer 
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opgeleverd. Tijdens de fysiotherapie (bij twee verschillende therapeuten) is de impact van mijn 

werk op mijn klachten wel ter sprake gekomen en heb ook oefeningen gekregen om mijn klachten 
te verminderen, maar echt gekeken naar mijn lichaamshouding is er niet. Eén therapeut heeft mij 
wel wat gemasseerd en de ander heeft daarbij wat punten aangeraakt en heeft geprobeerd mijn de 
beweging van mijn ribben te stimuleren, maar ik heb er weinig baat bij gehad. De behandeling 
waren ook erg kort, zo'n twintig minuten. Ik wist van tevoren dat de sessies bij jou mij meer 
zouden brengen en ik keek er van tevoren ook erg naar uit. Mijn gevoel is bevestigd, want ik ben 
er veel wijzer van geworden dan van de behandelingen bij de fysiotherapeut. Ik had echt behoefte 

aan een behandeling op maat en mijn ervaring is dat de therapeuten en vooral ook masseurs veel 
specifieker kunnen ingaan op individuele klachten. Daar moet uiteraard wel de aandacht en tijd (en 
kunde) voor zijn. Ik heb die aandacht, tijd en kunde bij jou zeker ervaren, waarvoor veel dank. 
 
Massagetherapie heeft een meerwaarde, zeker weten ;-)) Helend vermogen. Open maken van 
oude emoties die nog in het lichaam zitten, zodat deze kunnen oplossen en je fysiek dus ook beter 

voelt/krachtiger/etc. Je volledig in je lichaam gaat zitten. 
 
Massagetherapie is wel anders dan fysiotherapie, het werkt dieper/verder door ook op andere 
plekken, het draagt bij aan ontspanning, het verlicht meer ook al is het een tijdelijke verlichting en 
het gaat toch verder ook op andere plekken. De fysiotherapeut praat met mij op een ander level, 
wat oppervlakkiger, hij heeft me ook de dingen verteld die jij me hebt verteld over rust, 
ontspanning, etc. maar deze sessies hebben mij meer geraakt, op dieper niveau.  

 
Dus daaruit concludeer ik dat het zeker wenselijk is om in de analyse en behandeling van diverse 
KANS klachten zowel de fysieke, emotionele, psychsociale en eventueel spirituele aspecten mee te 
nemen in het onderzoek. 
 
Conclusie 2 
Wat opmerkelijk is aan de eindevaluaties is dat de meeste cliënten in de eerste uren na de 

massage gevoelens van ontspanning, lichtheid, meer ruimte en meer bewegingsvrijheid ervaren.  
In de dagen daarna is de ervaring van de meeste cliënten dat deze ‘staat van zijn’ in veel gevallen 
door de druk van leven en werk minder wordt en moeilijk vast te houden is. Ook geven cliënten 
over het algemeen aan dat bepaalde persoonlijke oefeningen zeker helpen in de bewustwording 
van hun lichaamshouding, maar soms moeilijk vol te houden zijn en in de ‘hum drum of life’ 
gemakkelijk weer worden vergeten. 

 
Conclusie 3 
In het behandelen van de acht cliënten ben ik twee mogelijke specifieke KANS klachten 
tegengekomen. Als eerste een door de huisarts gediagnosticeerde slijmbeursontsteking die zou 
kunnen vallen onder de specifieke klacht subacromiaal impingment syndroom. Als tweede een 
eventueel beginnend carpaal tunnel syndroom, hiervan is door niemand tot nu toe een diagnose 
gesteld maar deze klachten zijn echter zodanig dat het raadzaam is om arts en/of fysiotherapeut 

hierover de consulteren. De overige zes cliënten met klachten zou ik zelf interpreteren als 

aspecifieke KANS klachten. 
Wat opvallend was dat de twee cliënten met mogelijk specifieke KANS klachten in de evaluatie 
vraag ‘Hoe is het nu met jou en met je klachten en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met 
toen je bij me kwam voor de 1e x?’ vertelden dat de massagetherapie wel op het gebied van 
(tijdelijke) ontspanning en bewustwording heeft gewerkt, maar niet wezenlijk heeft bijgedragen 
aan de vermindering van de klachten.  

Voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat massagetherapie als ondersteuning in de behandeling 
van specifieke KANS klachten ontspannend kan werken en meer lichaamsbewustzijn kan creëren, 
maar dat er geen significante verbetering van de klachten optreedt bij deze cliënten: 
 
Client 5:  
De klachten zijn niet echt verbeterd. Wat wel heeft geholpen is wat ik ook hierboven beschrijf, Ik 

voel me door jouw sessies concreter aangestuurd om actie te ondernemen op mijn klacht, daar heb 
ik veel aan gehad ook in het gesprek met de bedrijfsarts. Soort strengheid van jou die me over de 

drempel zet, ik weet het ergens allemaal wel, dat ik voor mezelf moet zorgen voor mezelf moet 
opkomen, maar dat vergeet ik dan weer, het gesprek met jou doet me dan weer beseffen oh ja, ik 
moet dat echt gaan doen.  
Client 8: 
Ja zeker, mijn nek en schouders zijn zeker losser. De klachten in mijn polsen zijn niet geheeld, 

maar ik denk dat we samen wel tot de conclusie gekomen zijn dat ik daar een fysio voor nodig heb. 
Ik ben toch bang voor een beginnend carpaal tunnel syndroom. 
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Conclusie 4 

Wat ook opvallend is dat de 6 cliënten die ik in mijn analyse zou scharen onder de aspecifieke 
KANS groep, in de beantwoording van de vraag of de klachten verminderd waren, in de meeste 
gevallen geen duidelijk antwoord gaven. Maar één cliënt gaf duidelijk aan dat de klachten 
verminderd waren, de overige 5 hadden het niet specifiek over klachtenvermindering maar spraken 
over veranderingen op het gebied van meer lichaamsbewustzijn, meer begrip waar een klacht 
vandaan komt, meer kwaliteit van leven. Net alsof voor een aantal van hen het ervaren van meer 
lichaamsbewustzijn en meer begrip van hun klacht belangrijker was dan de vermindering van de 

klacht zelf. 
 
Dus ik zou ook als conclusie willen stellen dat massagetherapie bij een 1 cliënt echt wezenlijk heeft 
bijgedragen aan een vermindering van de klachten en dat bij de overige 5 cliënten deze 
vermindering van klachten als minder belangrijk werd ervaren omdat ze er simpelweg geen 
antwoord op gaven. Hun beantwoording van de vraag: ‘Hoe is het nu met jou en met je klachten 

en/of hulpvraag na 4 sessies in vergelijking met toen je bij me kwam voor de 1e x?’ gaat veel meer 
over het ervaren van meer lichaamsbewustzijn, het ervaren van meer verdieping en begrip ten 
aanzien van het eigen lichaam en de klacht.  
Onderstaande antwoorden op deze evaluatie vraag- ondersteunen deze conclusie: 
 
Client 1: 
Er is in ieder geval iets belangrijks gebeurd in mijn bewustzijn voor de nodige verdere ontwikkeling 

van tijd voor mezelf waarin ik ruimte voor mijn gedachten, emoties en fysieke beweging maak. 
 
Client 2:  
Er is veel veranderd na de 4 sessies. Waar ik voordat ik met de sessies begon enkel een blokkade 
in mijn schouders kon waarnemen, kan ik nu, na 4 sessies, met gemak in mijn schouders voelen. 
Ik begrijp de blokkade veel meer, ik snap de pijnsignalen en daardoor worden ze minder. Het zit 
nog wel vast in mijn schouders en ik voel er duurzame blokkades en verdikkingen van spieren. 

Geen idee of die nog oplossen. Geduld en aanraking lijken een goed recept. In combinatie met drie 
keer per week een yoga les ervaar ik meer lichaamsbewustzijn en diepere ontspanning van mijn 
lichaam. De sessies massagetherapie hebben gebracht dat ik met aandacht in mijn schouders kan 
zijn. Maar dat ik ook tussendoor wanneer ik bv aan het werk ben, meer contact met mijn 
schouders heb. Ik sta steviger op de grond met meer schouders die kunnen dragen. Mijn onderrug 
die vaak zo pijnlijk voelt beweegt ook mee in dit proces. De pijn is meer in beweging, ik kan er 

makkelijker bij zijn en soms is er zelfs even geen pijn meer. Dat is ook een wonderlijke ervaring. In 
de laatste twee sessies heb je de verbinding gelegd tussen mijn schouders en mijn onderrug. Dat 
voelde heel kloppend. Die twee hebben ook met elkaar te maken. Nu mijn linkerschouder meer kan 
ontspannen en mijn rechterschouder meer in het contact erbij is gekomen, kan mijn onderrug 
meer rusten. 
 
Client 3: 

Als ik deze vraag lees, krijg ik tranen in mijn ogen. Het is denk ik dat ik weer meer met mezelf in 

contact ben gekomen en dat ik zo blij ben met gewoon mezelf. En dat ik vanuit dat beetje 
verstopte zelf nu probeer meer vanuit mezelf met een ander in contact te zijn (open, zelf) en niet 
altijd alert te zijn (verkrampen, terugtrekken) of juist met een “dochters-moederoog” (verzet, 
strijd). De eerste keer voelde ik me vast en verkrampt, nu lichter en sterker. Ik ben me bewust dat 
ik meer naar mijn lichaam kan luisteren en ook zelf vorm kan geven aan mijn lichaam (rechtop 
lopen, in beweging komen, met mijn aandacht naar mijn lichaam). 

 
Client 4:  
Klachten zijn minder. Minder heftig, minder lang aanhoudend. Ik heb het gevoel dat mijn lijf 
soepeler en losser geworden is en de bewegingsbeperking in mijn nek iets minder geworden is. 
Bewuster van lijf en houding. Vaker bewust andere houding aannemen om meer balans te creëren. 
De massagesessies hebben mijn lichaamsbewustzijn vergroot en zaken inzichtelijk gemaakt. Het 

verband tussen beweging en de klachten (houding en werk), het verband tussen houding en 
ervaringen uit het verleden, het doorgeven van zaken van generatie op generatie. 

Klachten kunnen niet alleen worden verholpen door fysieke behandeling; er moet ook iets 
gebeuren (fysiek of emotioneel) ter voorkoming van herhaling. Misschien zelfs opruimen van zaken 
uit het verleden. Ik ben van mening dat dit door de 4 sessies in gang gezet is/gestimuleerd is. 
 
Client 6: 

Heb het gevoel dat ik veel meer ruimte in mijn borst hebt en dat dat hele stuk wat "opener" staat.  
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Client 7: 

Er is een verschil in die zin dat ik me meer bewust heb beziggehouden met mijn schoudergebied. 
Ik denk ook dat er wel iets in beweging is gebracht. Deze periode was voor mij op vele fronten een 
onderzoek. Eigenlijk zijn er best vaak zaken die om een nader onderzoek vragen en dan merk ik 
dat het prettig is om op je lichaam te kunnen focussen. Dat geeft dan een bepaalde rust en 
bezinning. Bij de yoga heb ik dat ook en het verschil met massage is dat het nog makkelijker 
voelen is. Massage zorgt er echt voor dat ik eerder kan voelen waar ik spanning vasthoud. 
Tussendoor in het dagelijks leven ben ik hier soms volledig van weg.  

 
 
3.7 PERSOONLIJKE BEVINDINGEN  
Persoonlijk heeft het theoretisch onderzoek naar KANS klachten in Hoofdstuk 2 mij meer stevigheid 
gegeven als massagetherapeut in het praktische onderzoek. Ik heb met al mijn cliënten in het 
praktische onderzoek zowel kunnen kijken naar de fysieke klachten in relatie tot de structuur van 

het lichaam als mede naar onderliggende eventueel meespelende factoren op het emotionele, 
psychosociale, mentale en spirituele vlak. Dit heeft verrassende persoonlijke inzichten opgeleverd 
zowel bij cliënt als bij mijzelf. 
 
In dit praktische onderzoek heb ik mij vooral laten leiden door mijn nieuw opgedane kennis op het 
gebied van KANS klachten, mijn expertise vanuit de massagetherapie, mijn expertise vanuit het 
emotioneel lichaamswerk, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en de persoonlijke wisselwerking 

tussen mij en de cliënt, die uniek is. 
  
Het intakeformulier werkt voor mij erg goed omdat ik van te voren een bepaalde inschatting kan 
maken waar de cliënt zich bevindt en het geeft mij de mogelijkheid om van daaruit in het 
intakegesprek meer de diepte in te kunnen gaan in de richting van onderwerpen die mijns inziens 
van belang zijn in het onderzoek. De ontmoeting in het intakegesprek geeft mij veel aanvullende 
informatie over de cliënt, de manier waarop de cliënt binnenkomt, zich uitdrukt, hoe onze energie 

samen is. Ik merk steeds meer dat het juist die wisselwerking tussen ons beide is die prachtige 
inzichten kan opleveren. Tijdens het gesprek blijf ik in voortdurende afstemming met de cliënt door 
middel van vragen, het opvangen van lichaamssignalen van de cliënt, het zelf voelen door middel 
van mijn handen en mijn hele lichaam en het registreren van mijn eigen denkpatroon dat soms een 
suggestie aan de hand doet en even met mij wil overleggen wat we het beste is om te doen in een 
bepaalde situatie. 

 
De bodyreading als onderdeel van de sessie is een mooi instrument ter verdieping van de 
kennismaking met het lichaam, met observaties die later in de sessies terug kunnen komen, 
bijvoorbeeld in het onderzoek naar wat de schouders allemaal te vertellen hebben. Het is 
ongelooflijk interessant dat schouders zo enorm verschillend kunnen zijn in enerzijds uiterlijke 
kenmerken zoals bijvoorbeeld dikker of dunner, groter of kleiner, hoger of lager, strakkere 
spierspanning of slappere spierspanning en anderzijds deze verschillen te voelen tijdens de 

massage: weerstand of meegaandheid, stevigheid of meer delicaatheid, beweeglijkheid of stijfheid. 

En in de voice-dialogue met de schouder dan weer in woorden het verborgen verhaal te mogen 
horen van de schouder en hoe dat weer correspondeert met wat er te zien en te voelen is. Alleen al 
over de schouders zelf zou je een hele nieuwe scriptie kunnen schrijven! 
 
Wat de sessies betreft is het voor mij heel belangrijk om nieuwsgierig te zijn en volledig aanwezig 
te zijn in het moment en te vertrouwen op wat er zich aandient. Tegelijkertijd heb ik, voorafgaand 

aan de sessie, ook altijd een richting geformuleerd voor mezelf wat in de aankomende sessie (en 
kijkend naar het complete plaatje) belangrijk is om mee te werken. Maar ook voortdurend in 
mezelf de bereidheid ervaren om daarvan af te wijken en een andere route in te slaan als dat zich 
aandient. Ik kan zelf een heleboel willen met, of denken over, de cliënt, maar als dat niet aansluit 
bij zijn/haar belevingswereld dan heeft het weinig zin om daar op door te gaan, dan zit ik of niet op 
het goede spoor, of is het (nu) niet de tijd.  

Ik probeer af te stemmen waar hij/zij nu in dit moment van zijn/haar leven zit en daar baseer ik de 
behandeling op. Niet altijd volg ik de cliënt, want als ik gevoel heb dat er echt iets precairs 

besproken moet worden, kies ik daar wel een moment voor. Sommige dingen vragen er om gezegd 
te worden. Wat ik heel fijn vind te merken in dit hele proces is dat ik onderhand een hele set aan 
tools heb verworven waar ik gebruik van kan maken, en dat geeft mij een heel rijk gevoel. 
 
De terugkoppeling na elke sessie van de cliënt werkt voor goed zowel voor mij als voor de cliënt en 

komt de behandeling ten goede, ook omdat het van de cliënt een focuspunt vraagt, er wordt om 
een terugkoppeling op papier gevraagd en dat houdt toch in dat je als cliënt langer bij de sessie 
moet stil staan, dat je moet reflecteren over wat er gebeurd is. Ik denk dat het de verdieping van 
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het proces ten goede komt. Ook voor mij als therapeut werkt het goed omdat ik op die manier 

voeling houd met de cliënt en waar hij/zij zit in het proces en wat er gaande is. 
Op deze manier werken is zeker een arbeidsintensief proces voor mijzelf als therapeut. Maar door 
elke keer na afloop van een sessie een reflectieverslag te schrijven over de behandeling, door het 
verwerken van de feedback van de cliënt na elke sessie en door voorafgaand aan de volgende 
sessie echt even te gaan zitten en te voelen en te denken over mogelijke ingangen en verbanden 
voor het verloop van de volgende sessie, heb ik voor mezelf echt verdieping kunnen aanbrengen in 
mijn sessies. 

Het heeft mij verbaasd en ontroert om te zien hoeveel prachtige boodschappen er in de schouders 
verborgen liggen, de voice-dialogue met diverse schouders was vaak zeer verhelderend en 
bijzonder om mee te maken. Er ligt zoveel informatie opgeslagen in ons lichaam! En door de 
unieke samenwerking tussen cliënt en masseur kan dat er zomaar, in een onverwacht ogenblik 
uitkomen.  
 

Deze afstudeerscriptie en vooral ook het neerzetten en uitvoeren van het praktische onderzoek 
voelt als een zeer belangrijke stap en noodzakelijke ontwikkeling voor mij en heeft een grote input 
gegeven aan mijn werk als massagetherapeut. Ik heb met dit onderzoek mijn persoonlijke 
handtekening gevonden en rust en zekerheid gevonden in mijn werkwijze.  
 
Ik ben van nature geïnteresseerd in de mens en hoe zijn of haar leven is gelopen tot nu toe en dat 
uit zich bij mij o.a. in de kunst van het vragen stellen, het persoonlijke interview, ik vraag graag  

door naar waar wat ik belangrijk vind in het onderzoek. Deze gesprekken leidden soms tot wat 
diepere en persoonlijke ontboezemingen. Vroeger als kind wilde ik heel graag kunnen vliegen zodat 
ik overal bij iedereen thuis naar binnen kon kijken hoe die andere mensen dat toch doen, leven…! 
En dit voelt als tijdelijke even mogen meevliegen in het leven van een ander.  
Ik ervaar in mezelf een kwaliteit om zuiver te kunnen kijken, met een open blik, zonder in te willen 
vullen, vanuit die positie stel ik ook mijn vragen. Ik weet het niet, ik kan wel suggesties doen en 
wijsheid aandragen maar uiteindelijk weet de cliënt. Zo kunnen we samen de wijsheid van het 

lichaam ontdekken. Ik ervaar ook steeds meer vreugde en ontspanning, humor is ook belangrijk 
tijdens de sessies. Mijn vroegere angst voor aanraking is o.a. door deze opleiding voor een groot 
deel verwerkt en ik voel geen angst meer voor intimiteit, juist omdat ik mijn eigen grens heel goed 
weet en voel. Vandaaruit kan ik heel gemakkelijk lichamelijk contact maken en daarin iemand 
ontmoeten. Tegelijkertijd, vanuit mijn eigen schizoïde stuk en het heel goed kunnen voelen van 
grenzen, kan ik daarom goed met mensen werken die grensoverschrijdende problematiek hebben 

meegemaakt. Ook schiet ik niet zo snel in een projectie en als ik iets in die richting bemerk dan 
kan ik het voor mezelf benoemen en weet ik hoe ik er mee om kan gaan. Ook merk ik dat mijn 
eigen persoonlijke ontwikkeling en zelfonderzoek door het emotioneel lichaamswerk, ademwerk, 
tantra en yoga mij enorm ondersteunen in het neer zetten van mijn therapeutschap.  
 
Het is een meerwaarde om iedere cliënt te mogen ontmoeten, voelen en ervaren als een uniek 
individu, met zijn eigen bijzondere blauwdruk in het lichaam aanwezig. Ik wil mijn cliënten enorm 

bedanken voor hun openheid, hun kwetsbaarheid, hun bereidheid zichzelf te laten zien en hun 

wens om het onderzoek samen te gaan. Ik heb het als een groot cadeau ervaren. 
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Intake-formulier voor massagetherapie Akademie voor Massage en Beweging  

4e jaars onderzoek KANS (klachten arm-nek-schouder) 2015 
 
Doel van het intakeformulier:  
Het doel van het intakeformulier is om achtergrond informatie te verzamelen teneinde een zo goed 
mogelijk beeld te verkrijgen van de cliënt, dit ter voorbereiding en ondersteuning richting een zo 
goed mogelijke afgestemde behandeling.   
Het is fijn als je zoveel mogelijk de vragen kunt beantwoorden, maar voel je niet verplicht alles in 

te vullen, onderstaande vragen zijn een richtlijn en sommige vragen kunnen voor jouw hulpvraag 
irrelevant zijn. Deze informatie is vertrouwelijk en alleen bestemd voor behandelaar en cliënt.  
Behandelaar zal met deze informatie zorgvuldig omgaan en niet bespreken met derden.  
 
Datum: 
Naam: 

Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Geb. Datum: 
Telefoon: 
Mobiel: 
Email adres:  

Behandelend arts/ huisarts (indien nodig): 
  
1 OPLEIDING, WERK 
 
-Omschrijf kort je leven/loopbaan/werkzaamheden tot nu toe. 
 
-Wat is je vooropleiding, welke studies/cursussen heb je gevolgd? 

 
-Wat is je beroep/werkzaamheden op dit moment? 
 
-Ben je blij met je wat je doet, geeft het je voldoening? 
 
-Heb je plannen/ambities voor in de toekomst t.a.v. je werk/leven? 

 
 
2 LICHAMELIJKE & PSYCHISCHE GEZONDHEID EN HULPVRAAG 
 
-Omschrijf in je eigen woorden je klacht(en) en de symptomen (pijn, wat voor soort pijn, 
prikkelingen, doofheid, waar, wanneer etc.) aan arm/nek/schouder. 
 

-Heb je evt. ook andere klachten gerelateerd aan andere delen van je lichaam, bv bekken, 

onderrug, benen, voeten, knieën? Zo ja zou je die klachten kort willen omschrijven?  
 
-Kan je je herinneren wanneer je klachten zijn ontstaan? Zo ja, wanneer en kun je iets vertellen 
over de eventuele oorzaak, aanleiding en/of omstandigheden? Is het heel geleidelijke gegaan of 
was er een acute aanleiding? Wat denk je zelf dat de oorzaak is?  
 

-Zit er een bepaalde ontwikkeling/patroon in je klachten, blijft het hetzelfde of is het er afwisselend 
wel/niet, wordt het erger, breidt het zich uit?  
 
-Zijn er bepaalde fysieke handelingen die je veel doet in je werk/dagelijks leven en waarvan je het 
gevoel hebt dat die te maken hebben met je klachten? Zo ja kun je ze omschrijven? 
 

-Zijn er bepaalde emotionele issues of gedachtenpatronen die je tegen komt in je leven en 
waarvan je het gevoel hebt dat die te maken hebben met je klachten? Zo ja kun je ze 

omschrijven? 
 
-Ben je naar de huisarts geweest voor je klachten en/of ben je in behandeling (geweest) bij bv. 
een fysiotherapeut, een manueel therapeut, een osteopaat, etc.? Zo ja wanneer, bij wie, en met 
welk resultaat? Is er een diagnose gesteld? 

 
-Heb je een medisch verleden (o.a. operaties/ongelukken/ ziekte), zo ja wat is er gebeurd? 
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-Ben je in het kader daarvan (operatie/ongeluk/ziekte) momenteel onder behandeling van een 

specialist? 
 
-Hoe ervaar jij je lichaam momenteel? (moe, krachtig, gezond, angstig, licht, zwaar, in balans, 
energiek, gestrest, beweeglijk, vrolijk, geïrriteerd, etc. (of een combinatie  
daarvan…)?  
 
-Hoe is de conditie van je lichaam, doe je aan beweging/sport? 

 
-Gebruik je medicijnen en zo ja welke medicijnen gebruik je, hoe lang en in welke hoeveelheid? 
 
-Heb je medicijnen in het verleden gebruikt en zo ja welke? 
 
 

3 VRIJE TIJD, ONTSPANNING 
 
-Wat doe je graag in je vrije tijd, wat vind je leuk? 
 
-Ervaar je een goeie balans tussen werken en vrije tijd? 
 
-Hoe ziet ontspanning er voor jou uit? Wat doe je dan (of juist niet)?  

 
-Kan je je gemakkelijk ontspannen? 
 
 
4 OVERIG 
-Heb je ervaring met massage/lichaamswerk?  
 

 
-Heb jij zelf een intentie voor deze 4 sessies, is er iets wat je graag wilt bereiken na afloop t.a.v. je 
klacht, is er iets wat je graag wilt onderzoeken/waar je aan wilt werken met mij? 
 
-Zijn er bepaalde gevoelige gebieden in jouw lichaam wat betreft aanraken waarvan het handig is 
dat ik dat weet?  

 
-Zijn er klachten, problemen of bijzonderheden waarnaar nog niet gevraagd is en waarvan je graag 
wilt dat ik daarvan op de hoogte ben? 
 
     ∽       

 
Dankjewel voor het invullen van deze persoonlijke vragenlijst. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


