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Dit is wat je gaat leren 

 

✓ Hoe twee simpele bewegingsoefeningen lossere schouders en nek 
opleveren. 

✓ Waarom zelfmassage van vier spieren ontspanning in schouders, nek, 
arm en hand geeft. 

✓ Hoe zelfmassage je pijnvrij kan maken. 

 

Jouw resultaat = minder schouderklachten + soepelere nek 

Je zult door dit e-boek ontdekken dat: 

 

• Hoe schouderklachten direct worden beïnvloed door de zelfmassage 
van de vier belangrijkste spieren bij deze klachten.  

• Waarom ontspanning van deze spier je sleutelbeenderen, je 1e en 2e 
rib en hierdoor je schouders weer in de juiste stand brengt. En je 
hals soepeler aanvoelt.  

• Bijkomend effect is dat je ontspanner ademhaalt waardoor je 
stressniveau in je lichaam zakt. 

 

Introductie  

 

Dank je wel voor het downloaden van dit e-boek. Dit e-boek bespreekt de 
schuine halsspier. Deze onderbelichte spier is een belangrijke bron van 
klachten in de nek, schouders, armen en handen. Daarnaast drie andere 
spieren die in 75% van de schouderklachten ook een rol spelen. 

 

Direct naar de oplossing 

 

Jij als ondernemende persoonlijkheid wil efficiënt nieuwe oplossingen 
uitproberen zodat je kan testen of dit iets is voor je problemen. Deze 
minihandleiding gaat je daarbij helpen.  

 

Alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je schouderklachten 
staat op de pagina’s 7 tot en met 10. Klik hier om meteen naar pagina 7 
te gaan. 

Print de 4 pagina’s uit zodat je deze bij je hebt en meteen aan de slag 
kunt om in snel verandering te merken in je nek, schouder, arm of 
hand. 
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Mijn verhaal 
 

Met zelfmassage van deze spieren heb ik veel ervaring. Ik deel je mijn 
verhaal over de schuine halsspier waarin je kan lezen wat voor soorten 
klachten kunnen ontstaan door deze spier.  

 

Tijdens het volgen van mijn opleiding Triggerpoint Coach ontvingen we 
huiswerk. Daar hoorde zelfmassage van triggerpoints ook bij.  

Ik moet je bekennen, de massage van mijn eigen schuine halsspieren vond 
ik niet fijn, ik werd misselijk en duizelig. 

Nadat ik door deze eerste onprettige fase, die zo’n 2, 3 dagen aanhield, 
heen was merkte ik dat mijn hals soepeler werd. Mijn nek minder 
gespannen en dat mijn schouders minder stijf en pijnlijk aan voelden. 

Na een paar weken zelfmassage viel het me op dat ik geen slapende 
handen meer had. Dat als ik iets pakte geen last meer had van mijn 
handen. 

Vaak had ik een moe en soms branderig gevoel tussen mijn schouderbladen 
en dat was ook weg. 

Heel veel nek -, schouder -, arm – en handklachten waren door het 
masseren van alleen deze spier voor een groot deel verdwenen. 
 

 

 

Toelichting: De misselijkheid en duizeligheid treedt alleen op tijdens de 
massage en verdwijnt snel daarna. 

Het klachtenpatroon van deze spier is erg uitgebreid waardoor deze per 
persoon verschilt. 

 

 

 

Hoe zou het voor je zijn als je door middel van massage van vier spieren 
zoveel daaruit vloeiende klachten van nek, schouders, armen en handen 
kan laten verdwijnen?! Klik hier om te starten op pagina 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minihandleiding Eerste Hulp Bij Schouderklachten (EHBS)                                                        4 

                                                                  © Marcel Heijnes alle rechten voorbehouden 
 

Herken je één of meerdere van onderstaande klachten? 
 
Pijn in:  
* Schouders of tussen de schouderbladen 
* Duimzijde van de hele arm lijkt op spierpijn 
* In de bovenrug 
* Borstkas (angina pectoris achtige klachten, alsof pijn aan je hart) 
* Zwakte in handen en onderarmen hierdoor onverwachts dingen laat vallen 
* Rusteloosheid in nek en schouders (ten onrechte als zenuwtrek gezien) 
* Opgezwollen/tintelende handen, verminderd of doof gevoel 
* Soms pijn in de nek of achterhoofd 
* Het hoofd minder ver naar opzij kunnen buigen  
 

Achtergronden: denk eens aan: 
 
* Spanningsbronnen (stress mentaal en/of emotioneel) 
* Hyperventilatie en/of geen buikademhaling 
* Beugels 
* Ongelukken 
* Longontstekingen, astma, bronchitis, COPD 
* Amandelen knippen of andere operaties met een slang door je keel 
* Blaasinstrument spelen 
* Zware rugzak 
 

Blijf je de klachten, zoals hierboven omschreven houden, ondanks dat je 
van alles hebt gedaan op advies van artsen, specialisten, fysiotherapeuten 
etc. e n ernstige oorzaken zijn uitgesloten, dan is de kans dat je klachten 
te maken hebben met als eerste de schuine halspieren. De Triggerpoints in 
die spieren resetten samen met andere spiergroepen zal een verandering 
brengen in je klachten. 
 

Heb je één van deze diagnoses meegekregen: 
 
* Frozen Shoulder, capsulitis adhaesiva, traumatische artritis, artrose 
* subacromiaal impingementsyndroom (inklemmingssyndroom), 
subacromiale bursitis 
* tendinose, tendinitis of ruptuur (partieel of volledig) van de rotatorcuff 
of van de bicepspees 
* Carpale Tunnel Syndroom of Thoracale Outlet Syndroom 
* Degeneratie van wervels of versleten tussenwervelschijven wat druk zou 
kunnen geven op zenuwen die uit je nek verlopen. (neuroloog) 
* Whiplash 
* RSI, CANS 

=> grote kans dat de schuine halsspieren een belangrijke rol 
spelen. 
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Wat is een triggerpoint (spierknoop)? 

Voordat ik je ga meenemen in de oefeningen en zelfmassage leg ik je kort 
uit wat spierknopen (triggerpoints) in spieren zijn. Hoe ze ontstaan en 
waarom het belangrijk is dat deze ontstoort raken. 

 
Een triggerpoint is een – voelbare vaak pijnlijke – spierknoop in overbelaste 
of geblesseerde spieren. Zie afbeelding 1. 

   Afbeelding 1 

Een spier is opgebouwd uit spiervezels. A: een spiervezel in normale ruststand.      
B: Samengetrokken spiervezels met slechtere doorbloeding en ophoping van 
afvalstoffen. Hierdoor een lokale verdikking oftewel een triggerpoint.                   
C: Triggerpoints houden het overige deel van de spiervezel op grote spanning. 

 
Hoe ontstaan triggerpoints? 
 
Een ongeluk, overbelasting door sport, werk of hobby. Stress, alcohol, 
voeding en drugs of klachten aan organen veroorzaken triggerpoints. Van de 
oorzaken bij chronische of  steeds terugkerende klachten zijn onderdrukte 
emoties en stressvolle gedachtes het allerbelangrijkste. 
In je lichaam gebeurt het volgende. De bloedvaten vernauwen waardoor de 
bloeddoorstroming licht vermindert. Er ontstaat een gebrek aan zuurstof en 
ophoping van afvalstoffen waardoor de spier, de zenuwen en de fascie 
(bindweefsel) in het gebied geïrriteerd raken. Het gevolg is pijn, dat spieren 
en gewrichten niet soepel functioneren en de irritatie tot ontstekingen of 
verkalkingen kan leiden. 



Minihandleiding Eerste Hulp Bij Schouderklachten (EHBS)                                                        6 

                                                                  © Marcel Heijnes alle rechten voorbehouden 
 

 

Triggerpoint zelf massage 
  
Door zachte zelfmassage op een triggerpoint uit te oefenen stimuleer je de 
lokale bloedsomloop. De stofwisseling in de spier verbetert waardoor deze 
tot ontspanning komt.  

 
 
 
 
 

Unieke pijnloze methode: Triggerpoint Reset Technieken 
 
De triggerpoint zelf massage is één van de manieren om spierknopen te 
ontstoren. Er zijn er meerdere waaronder de Triggerpoint Reset Technieken 
die ik in mijn praktijk toepas.  
Door gebruik te maken van specifieke en pijnloze schuif-, draai-, klop- of 
mobilisatietechnieken haal ik als het ware de handrem van spieren. Hierdoor 
kunnen spieren weer optimaal functioneren.  
Door deze zachte en niet-belastende technieken te gebruiken kun je 
ontspannen op de massagebank liggen en kan in alle rust je lichaam de 
positieve prikkels oppakken. Hierdoor word je eigen natuurlijk genezend 
vermogen aangezet om de disbalans te herstellen. 

 

 

 

 
Het 2 Stappenplan 
 
 

Op de volgende twee pagina’s leg ik je in 2 stappen uit hoe je jouw 
schouders soepeler krijgt. 
 
Stap 1: Twee simpele oefeningen om je schouders losser te maken 
 
Stap 2: Zelfmassage vier belangrijkste spieren bij schouderklachten 
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Stap 1: Twee simpele oefeningen om je schouders losser te maken 
 
  

Afbeelding 2                                                           
 

Oefening 1 De pinguïn: (Afb. 2) 
Je legt je vingers op je schouders en brengt de ellebogen omhoog en omlaag. Dit 
doe je 20 tot 30 keer. Met deze oefening ontspan je de spier onder je 
schouderblad. 
 
 

 
Afbeelding 3 - 6 
 

Oefening 2 De schouderrol: (Afb. 3 - 6) 
Je maakt een rondje met je elleboog. Breng als eerste de elleboog omhoog, 
beweeg dan naar achteren en omlaag en maak de beweging af naar voren.  
Door rustig de elleboog te bewegen, draai je de schouder mee zonder deze te 
belasten. De soepelheid waarmee dit gaat kan per schouder verschillen. Doe 
dit 10 keer per schouder. 

 

Tip: print deze en de volgende drie bladzijdes van dit E-book uit 
zodat je als je aan de slag gaat de uitleg bij de hand hebt. 
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De 7 richtlijnen voor een zelfmassage van spierknopen 
 
Start met de massage van de linker en rechter schuine halsspieren, 
als je de richtlijnen hebt begrepen. 
 
1. Haal diep adem en maak een strijkende beweging terwijl je uitademt       
2. Maak de strijking, met zachte druk, langzaam en steeds in dezelfde 
richting  
3. Druk hierbij met pijnniveau van 5, op een schaal van 10 ("goede" pijn) 
4. Herhaal dit 5 tot 10 keer op de uitademing 
5. Strek de gemasseerde spier hierna 
6. Start elke ochtend en avond een zelfmassage en eventueel voor en na 
zwaardere lichamelijke belasting (of stressvol moment) 
7. Als de pijn niet minder wordt, zoek dan nóg een punt. 
 
Stap 2: Zelfmassage + stretch van de schuine halsspieren 

    
Afbeelding 7                                Afbeelding 8 
 

De scheve halsspier heeft vaak een triggerpoint net achter het midden van je 
sleutelbeen. (Afb. 7 en 8) En net achter de dikkere spier in je hals die je 
voelt opbollen als je naar één kant kijkt. Masseer deze volgens de 7 
zelfmassage richtlijnen. LET OP: vaak heel gevoelig, kan misselijkheid of 
duizeligheid oproepen. Dit trekt snel weg wanneer je stopt met de massage.  
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Afbeelding 9                                       Afbeelding 10 

Spier 2: de onderdoor spier (infraspinatus).  Deze masseer je door met de 
stuiterbal tegen de muur aan over je schouderblad te rollen (Afb. 9) Je 
ademt in en tijdens de uitademing leun je met je lichaam tegen de 
stuiterbal waarbij je door de knieën zakt om te zorgen dat de bal over de 
pijnlijke plek op je schouderblad rolt. Je gaat weer omhoog zonder te 
leunen op de stuiterbal Tip: doe de bal in een lange sok, dan kun je hem 
vasthouden. 

 
Opmerking: Eventuele reacties tijdens de massage zijn positief, deze verdwijnen na het 
stoppen. Je kunt bij deze zelfmassage niets fout doen of beschadigen. Bij heftige reacties die 
ook na masseren blijven, nog zachter masseren. 

        
Afbeelding 11                                        Afbeelding 12 

Spier 3: de onderschouderbladspier (subscapularis) (afb. 11). Ga met je duim 
diep in je oksel om een pijnlijke plek op te zoeken en pak je met je vingers 
de buitenkant van je schouder. (Of je hangt voorover met je arm en gaat 
met je vingers recht omhoog je oksel in.) Dit kan gevoelig zijn. Blijf 
doorademen en houdt een pijncijfer 5 aan.  
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Afbeelding 13                                     Afbeelding 14 

Spier 4: de trapezius of monnikskapspier (afb. 13). Deze loopt van je hals 
naar je schouder. Pak deze tussen duim en wijsvinger vast en zoek naar een 
pijnlijke plek. Je masseert door de spier tussen duim en wijsvinger te rollen. 

Als je deze 4 spieren de komende 2 weken elke ochtend na het opstaan en ’s-
avonds voor het slapen gaan zelf masseert, zal je soepelere schouders krijgen. 
Masseer beide schouders. 

Hiermee heb je een vaardigheid in handen waar je veel plezier van gaat 
hebben. 

 

Zes voordelen van zelfmassage! 

✓ De pijn en uitstralingspijn naar andere lichaamsdelen is weg waardoor 
je geen pijnstillers gebruikt. 

✓ Je slaapt weer door. 
✓ De spieren zijn krachtig en de gewrichten bewegen soepeler.  
✓ Dagelijkse handelingen gaan veel beter zoals; jas aantrekken, opstaan 

uit een stoel, je bh aandoen, hoog in een keukenkast spullen pakken 
en sporten is prettiger. 

✓ Het vertrouwen in je lichaam is terug waardoor bijzondere activiteiten 
weer kunnen. 

✓ Een methode die jezelf goed thuis kan uitvoeren. 
 

Je kunt met deze massage niets fout doen of kapot maken.  Neem gerust 
contact met me op als je twijfelt over de reactie op de zelfmassage. 
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Waarom triggerpoints in de schuine halsspieren zoveel effect 
hebben! 

  
 
Afbeelding 15: Scheve halsspieren en het afgeleide pijngebied 
 

De scheve halsspieren zijn erg gevoelig voor stressvolle situaties en hebben 
snel last van nauwkeurig uit te voeren handelingen (tandarts). Het zijn 
hulpademhalingsspieren die ook helpen bij het buigen van de nek. Door 
spanning ga je hoger ademhalen waardoor deze spier eerder vermoeid raakt. 
Stressvolle gedachtes of opgekropte emoties roepen dit ook op. 
Ontstaan er triggerpoints in de scheve halsspier dan ontwikkelen deze zich 
ook in de spieren met een tegengestelde functie. Uitademhalingsspieren, 
zoals de buikspieren en strekkers van het hoofd raken betrokken. 
Het uitstralingsgebied (referred pain) betreft het borstgebied, rond het 
schouderblad, in de arm, duim en wijsvinger. In dit uitstralingsgebied 
ontwikkelen zich ook triggerpoints. 
 

Een kleine spier in de nek kan dus een kettingreactie op gang 
brengen, waarbij een uitgebreid pijngebied (referred pain) ontstaat. 

 

Wetenswaardigheden 
 

Zo’n 24 spieren in de nek, borstkas, schouder, bovenrug en bovenarm kunnen 
direct of indirect een rol spelen bij schouderklachten. Samen met spieren in 
onderarmen en handen een oorzaak voor gerelateerde klachten als RSI, 
Carpaal tunnelsyndroom, tenniselleboog klachten en slapende, tintelende of 
koude handen. 

Pijnklinieken hebben vastgesteld dat ca. 75 procent van de gevallen 
spierknopen de hoofdoorzaak zijn van de pijn!  

Zelfmassage is een vaardigheid waar je veel plezier van gaat hebben. Het is 
meteen een rust moment waardoor je de opgelopen spanning van de alle dag 
laat wegvloeien. Een meditatie moment waarin je even contact maakt met 
je lijf en je gevoel. 
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Diepere oorzaken 
 
Veel pijnklachten in de spieren hebben een dieperliggende oorzaak (-en). 
In het 3-maanden-traject ‘Van chronische klacht naar blijvend in je kracht!’ 
wordt met behulp van de Quantum-Touch ® resettechnieken en MindBody 
technieken ruim aandacht besteed aan deze dieperliggende oorzaken. 
 
Voor uitgebreide informatie verwijs ik je naar mijn website 

https://www.ruginbalans.nl/methodes/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting: denk bij elke pijnklacht!  
 
➢ Welk triggerpoint in welke spier kan ik zelf masseren? 
➢ Wat is de onderliggende betekenis of achtergrond van 

de klacht. 
 
 
 
 
 
 
 

Een voorbeeld uit de praktijk 
 
Bas is een actieve ondernemer die zoveel mogelijk mensen wil helpen met 
zijn bedrijf en hiervoor fit wil zijn. Bas volgde het 3-maanden-traject ‘Van 
chronische klacht naar blijvend in je kracht!’.  
In de video, te zien via deze link http://bit.ly/2QF85Kd, vertelt hij hoe de 
Reset Dag hem geholpen heeft om gefocust aan zijn gezondheid en doelen te 
werken. Hierdoor is hij beter in balans, is hij fitter en voelt zich krachtig. 

 
 
 
 
 
 

https://www.ruginbalans.nl/methodes/
http://bit.ly/2QF85Kd
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Investeer in jezelf en kom in actie 

✓ Ben jij die ondernemende vrouw of man die een einde wil maken aan 
chronische rug-, nek- en schouderklachten?  

✓ Die het zat is om beperkt te zijn door de pijn en bewegingsbeperking? 
✓ En ben je bereid je 3 maanden actief in te zetten voor een duurzame 

totaaloplossing? 
✓ En je wilt in jezelf investeren om op een nieuw hoger bewustzijn te 

leven! 

 

Via  https://www.ruginbalans.nl/contact/ kun je contact met me opnemen 
als je wilt weten wat ik voor jou kan betekenen op het gebied van 
chronische pijnklachten aan rug, nek of schouders. 

We maken dan een telefonische afspraak van drie kwartier. Tijdens dit 
vrijblijvende telefoongesprek bespreken we waar je tegenaan loopt, waar je 
naar toe wilt, hoe ik je hierbij kan helpen en wat de kosten zijn.  

 

Workshop EERSTE HULP BIJ SCHOUDERKLACHTEN 
Heb je alle aanwijzingen in dit E-boek kunnen opvolgen en je wil nog meer 
ervan weten en ervaren dan kun je de workshop Eerste Hulp Bij 
Schouderklachten in de praktijk Rug in Balans gaan volgen.  
Je krijgt individuele aandacht zodat je maximaal resultaat uit de workshop 
kan ontvangen. Je zult ervaren dat de pijn minder wordt door de 
zelfmassage en dat je bewegingen soepeler en beter gaan. Zodat je 
makkelijker met je schouder (en arm) kan bewegen. 
Heb je interesse dan kun je je aanmelden via info@ruginbalans.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruginbalans.nl/contact/
mailto:info@ruginbalans.nl
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Praktijkgegevens 

Geven mijn suggesties in dit e-boek niet het resultaat waar je naar op zoek 
bent dan ben je van harte welkom in onze mooie en rustgevende praktijk 
midden in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. 

  

 

Rug in balans  
Verwersstraat 26  5211 HW  ’s-Hertogenbosch 
06-464 254 81 
 
info@ruginbalans.nl 

 
 
 
AGB Code: 90101520 Praktijk Code: 9061050 
KvK: 17284589 
Btw vrijgesteld 

mailto:info@ruginbalans.nl

