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Voorwoord 

In 2012 zijn de schrijvers, J.A.M. Mastboom, J.M. van Meerendonk – Lorist en C.L. Schot, 

van het boek cosmetische bindweefselmassage gestopt met het uitgeven van dit 

standaardwerk. 

Daar er behoefte was aan nieuw, op de laatste exameneisen, aangepaste versie en er een 

nieuwe combinatie werd ontwikkeld namelijk de huidverbeteringsmassage heb ik aan 

mevr. Mastboom toestemming gevraagd delen van het boek over te mogen nemen. 

Mijn dank is dan ook groot want zonder dit boek was het mij onmogelijk een groot aantal 

zaken goed te verwoorden. Ook wil ik Marleen Kila van het Zadkine bedanken voor haar 

bijdrage aan het Pincements deel. 

Mijn dochters Naomi en Anouk wil ik bedanken voor het nakijken, veranderen  van het 

boek en voor de fotografie. 

 

Zaandijk, december 2012 
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Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ik heb dit boek met de groots 

mogelijke zorg geschreven mocht u toch nog fouten in dit boek ontdekken zou ik het erg 

op prijs stellen als u die aan mij doorgeeft. 
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Hoofdstuk 2  Anatomie van de huid  

 

De huid heeft verschillende functies: 

 - barrièrefunctie 

 - bescherming 

 - immunologische functie 

 - productie van vitamine D 

 - warmteregulatie 

 - opslag reservevoedsel 

 

Opperhuid/epidermis 

De opperhuid is opgebouwd uit meerlagig epitheel weefsel met alle celvormen van het 

epitheel weefsel. De cellen krijgen voeding vanuit de papillaire laag en heeft dus geen eigen 

bloedvaten 

De opperhuid heeft een beschermende functie voor de onderliggende delen en is 

opgebouwd uit 5 lagen: 

�  Basaalcellenlaag 

�        Stekellaag 

�        Korrellaag 

�        Doorschijnende laag 

�        Hoornlaag 

 

Basaalcellenlaag 

Is opgebouwd uit éénlagig cylindrisch epitheel, hier vindt de celdeling plaats. Tussen de 

cylindervormige cellen liggen de melanocyten, dit zijn cellen die het pro-pigment 

melanogeen vormen. Onder invloed van UV stralen wordt melanogeen  omgezet in 

melanine. In deze laag vinden we ook de cellen van Langerhans die een functie hebben in 

het immuunsysteem. 

Stekellaag 

Is opgebouwd uit meerdere lagen waarvan de cellen zogenaamde stekeltjes hebben, 

desmosomen, waardoor ze met elkaar verbonden zijn. De basaalcellenlaag en de stekellaag 

samen noemen we de laag van Malpighi of de Kiemlaag of levende laag. 

Korrellaag 

Is opgebouwd uit meerdere cellagen, deze cellen bevatten korrels; dit zijn eiwitstructuren en 

noemen we keratohyaline. Hier begint het verhoorningsproces. 

Doorschijnende laag 

Hier beginnen de cellen al meer af te platten en de keratohyaline wordt hier omgezet in 

eleidine. 

Hoornlaag 
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Dit zijn plaveiselcelvormige cellen die verhoornd zijn en bijelkaar gehouden worden door de 

kitsubstantie. Eleidine veranderd in keratine.  

De dode cellen van de huid hebben de volgende functie: 

• Bescherming tegen UV stralen 

• Bescherming tegen overmatig hitte en kou 

• Bescherming tegen elektriciteit (slechte geleider) 

• Bescherming tegen binnendringen van micro-organismen 

De hoornlaag is niet overal even dik, het is dun op de oogleden en lippen en dik onder de 

voetzolen. 

Cellen van de opperhuid: 

� Keratinocyten 

Hoorncellen 

� Melanocyten 

Pigmentcellen 

� Cellen van Langerhans    

 Deze cellen hebben een functie in het afweersysteem 

 De cellen van Langerhans zijn afkomstig uit het beenmerg en vormen het 

immuunsysteem van de huid. Ze bevinden voornamelijk in de basaalcellenlaag 

van de epidermis. Zodra lichaamsvreemde stoffen door de hoornlaag 

heendringen, zoeken de cellen van Langerhans contact en immobiliseren het 

antigeen. Vervolgens verplaatsen ze zich middels amoeboïde bewegingen door de 

huid naar in de buurt gelegen cellen van het immuunsysteem. Hier wordt het 

antigeen aan de lymfocyten overgedragen. Deze vallen aan en vernietigen het 

antigeen. Bij allergische reacties spelen de cellen van Langerhans een belangrijke 

rol door de allergenen aan lymfocyten te presenteren. Zodra er sprake is van een 

beginnende ontsteking vervullen de cellen van Langerhans een alarmfunctie. Ze 

produceren een stof (het interleukine), waardoor circulerende lymfocyten 

worden aangetrokken. 

 

De Lederhuid 

De lederhuid of  dermis is opgebouwd uit bindweefsel met veel collagene vezels en is 

verdeeld in twee lagen: 

�  Papillenlaag 

�        Netlaag 

 

Papillenlaag 

Dit is de bovenste laag van de lederhuid, de papillen van deze laag passen in de   

uitstulpingen van de opperhuid.  Ze worden door het basale membraan met elkaar  

verbonden. In de papillen bevinden zich de bloedvaatjes die zorgen voor de 

bloedvoorziening van de basaalcellen van de opperhuid. 

Door de rangschikking van de papillen krijg je een bepaalde tekening die te zien is op de 

opperhuid. Deze noemt men cutislijsten of lijstentekening (vingerafdrukken). 
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Soms kunnen ook psychologische factoren een rol spelen. Later in dit boek zal blijken dat 

psychologische factoren een sterk negatief effect kunnen hebben binnen de behandeling. 

Vooral negatieve overtuigingen remmen het effect. Omgekeerd opent een positieve 

verwachting de deur naar een beter effect. Overtuigingen liggen opgeslagen in netwerken. 

 

Functieherstel 

Beschadigingen van het centraal zenuwstelsel laten verschillende mogelijkheden tot herstel 

zien. Bij een traumat of doorbloedingsstoornissen binnen de schedel kunnen de beschadigde 

neuronen zich niet meer herstellen. Wel kunnen andere neuronen functies overnemen, dit 

heet: plasticiteit. Belangrijk hierbij is dat de verloren geraakte functie zoveel mogelijk 

geoefend wordt. Plasticiteit treedt op bijvoorbeeld na de eerder genoemde schade 

aangericht door een hersenbloeding. Door oefening en activering worden andere delen van 

het zenuwstelsel ‘aangeleerd’ om functies over te nemen. Dit heeft zijn beperkingen. Het is 

afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de patiënt, voedingstoestand, 

motivatie etc. 

 

De neuronen in het centrale gedeelte binnen de wervelkolom kunnen zich na beschadiging 

nagenoeg niet meer herstellen. Dit fenomeen zien we bijvoorbeeld na een dwarslaesie. 

Onder het niveau van de laesie zien we o.a. stoornissen van de motoriek en sensoriek.  

 

Het perifeer zenuwstelsel 

Tot het perifeer zenuwstelsel behoren de hersenzenuwen en de ruggenmergzenuwen. De 

hersenzenuwen ontspringen uit de hersenstam, dringen vervolgens door de schedelbasis en 

treden via het verlengde merg naar buiten. De kernen van de hersenzenuwen bevinden zich 

in de hersenstam. 

Van de 12 paar hersenzenuwen zijn de volgende hersenzenuwen van belang: 

De 5de hersenzenuw 

De 5de hersenzenuw of drieling-zenuw  Nervus trigeminus is een gemengde zenuw, omdat 

hij ontspringt uit zowel een sensibele, als een motorische wortel. 

De 5de hersenzenuw treedt op drie plaatsen naar buiten: 

• via de bovenste zogenaamde oogtak (voorhoofd, sensibel) 

• via de middelste zogenaamde bovenkaaktak (jukbeen,sensibel) 

• via de onderste zogenaamde onderkaaktak gemengde zenuw 

 (prikkelt de kauwspieren,motorisch en de( onderkaak, sensibel) 

 

Aangezichtspijn wordt veroorzaakt door een aandoening van de 5de hersenzenuw. 
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oogtak (sensibel) 

bovenkaaktak (sensibel) 

onderkaaktak (motorisch en sensibel) 

 

 

 

 

 

 

De 7de hersenzenuw 

De 7de hersenzenuw of aangezichtszenuw  

Nervus facialis  is een overwegend motorische 

zenuw, die de mimische spieren en enkele 

skeletspieren innerveert (prikkelt). 

 

Hij treedt vlak voor het oor naar buiten en 

vertakt zich naar alle mimische spieren en enkele 

skeletspieren. 

Aangezichtsverlamming is een aandoening van  

de 7de hersenzenuw, waarbij de aangedane  

zijde slap neerhangt. 

 

 

De 10de hersenzenuw 

De 10de hersenzenuw of zwervende zenuw  Nervus vagus is een belangrijke motorische 

zenuw, die behoort tot het para-sympatisch deel van het autonome zenuwstelsel. Als het 

lichaam tot rust komt wordt het (ortho)sympatisch zenuwstelsel inactief en gaat het para-

sympatisch zenuwstelsel overheersen. Dit activeert de spijsvertering, maag en de 

peristaltiek. 
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Hoofdstuk 11  Segmentale reflexwegen 

 

De embryologie 

Je bent ooit ontstaan uit de samensmelting van een enkele eicel met een enkele zaadcel. Een 

groot deel van wat je bent geweest, nu bent en ooit zult zijn, heeft hierin al besloten 

gelegen. Na de bevruchting gaan de twee tot een geworden cel zich razendsnel delen en 

ontstaat een ‘klompje’ cellen. Iets verderop in de ontwikkeling ontstaat de neurale buis, de 

voorloper van het zenuwstelsel. In deze buis ontstaan insnoeringen, vergelijk deze met de 

ringen die je duidelijk kunt zien bij een primitief dier als de regenworm. Gesproken wordt 

van een segmentering. Deze insnoeringen zijn de eerste aanleg van de segmenten. Vanuit 

deze vroege segmenten ontstaan verbindingen tussen het zenuwstelsel en de huid, 

spieren en skelet en de ingewanden. Deze verbindingen liggen vast en blijven tijdens het 

gehele leven ongewijzigd. Ieder segment staat in contact met een specifiek deel van de huid, 

vaste spiergroepen en botstructuren en kenmerkende organen. 

 

Migratie extremiteiten 

Het embryo ontwikkelt zich verder en de organen groeien spectaculair en migreren naar 

andere plaatsen in het lichaam, ook groeien de armen en benen letterlijk uit het kleine 

embryo naar buiten toe. De oorspronkelijk keurig aanwezige gelaagdheid van de segmenten 

wordt hierdoor ook minder zichtbaar. De aanleg is echter onveranderlijk. De enige plaats in 

het lichaam waar de segmentatie nog overduidelijk zichtbaar aanwezig is de wervelkolom 

met ribben. 

 

Een gevolg van de oorspronkelijke segmentering van het zenuwstelsel is dat schijnbaar op 

zich totaal verschillende structuren in het lichaam een gemeenschappelijke 

zenuwvoorziening hebben. Bij aandoeningen van een orgaan blijken op deze manier andere 

structuren behorend tot hetzelfde segment ook opeens afwijkingen te ondergaan. De pijn op 

de borst en aan de linkerarm en linkerkaak bij een hartfalen is nu heel logisch te verklaren.  
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De linkerarm en linkerkaak hebben segmentaal een gemeenschappelijke zenuwvoorziening 

met het hart. Het hart, huiddelen van de onderarm, spieren van de onderarm en de borst, 

gewrichten in de wervelkolom behoren tot dezelfde segmenten. 

 

Dit heeft belangrijke consequenties voor de massage. Met name in het bindweefsel op de 

rug is de oorspronkelijke segmentatie nog vrij duidelijk aanwezig. Aandoeningen van de 

organen geven veranderingen aan het bindweefsel. Het blijkt ook mogelijk om via dit 

bindweefsel een positief effect te sorteren op dieper gelegen organen. Iets dat mw. Dicke 

dus bij toeval ontdekte in het ziekenhuis 

 

 Spinale zenuwen en segmenten 

Een segment wordt al volgt gedefinieerd: ‘alle structuren bediend door een zenuwbundel 

(ruggenmergzenuw) inclusief de( ortho)sympathische vezels’. Een ruggenmerg zenuw is 

een uittredende bundel zenuwvezels vanuit het ruggenmerg. Deze uittreding geschiedt 

tussen twee wervels. Op elk niveau in het ruggenmerg treden twee ruggenmerg zenuwen 

uit, één naar links en één naar rechts. 

De ruggenmerg zenuwen treden dus uit het ruggenmerg en van hieruit wordt het hele 

lichaam ‘bekabeld’ met zenuwvezels. Iedere ruggenmergswortel voorziet bij ieder mens zeer 

nauwkeurig zijn eigen specifieke structuren (hier en daar geldt slechts een kleine afwijking 

bij sommige individuen). Dit is vooral herkenbaar bij het optreden van een hernia in de rug. 

Een hernia is een uitstulping in de rug van een tussenwervelschijf. Door deze uitstulping 

komt de doorbloeding van de ruggenmerg zenuw in het gedrang en dit geeft de 

kenmerkende verschijnselen die horen bij de hernia, uitstraling en krachtverlies. Een arts kan 

een vrij nauwkeurige uitspraak doen over welke zenuwwortel door de hernia getroffen is 

door te kijken welke spieren minder functioneren en welk huidgebied pijnlijk is. 

Iedere ruggenmerg zenuw vormt segmenten. Deze segmenten bevatten dus een 

kenmerkend huidgebied, eigen kenmerkende spieren bloedvaten etc. Zie het 

onderstaande overzicht: 

• Dermatoom   het huidgebied met onderhuidsbindweefsel 

• Myotoom   spieren met bindweefsel 

Vele onderzoekers hebben de verschillende soorten ´tomen´in kaart gebracht. Het meest 

bekend zijn de dermatoom en myotoomkaarten. Een dermatoomkaart laat dus zien welke 

ruggenmerg zenuwwortel welke huidgebieden innerveert. In het huidgebied rondom de 

schouder zie je bijvoorbeeld C5 staan. Dit gebied noemen we dermatoom C5. Dit betekent 

dat de zenuwwortel uittredend tussen de vijfde en zesde hals wervel dit huidgebied van 

zenuwen voorziet. Realiseer je bij het bestuderen van deze verschillende kaarten het 

volgende: 
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de klant zich niet lekker beginnen te voelen. Mensen worden onrustig op de bank, gaan 

vaker verliggen, worden zweterig, de behandeling voelt pijnlijk aan, beginnen diep te 

zuchten etc. Dit is het begin van de echte ‘Fehl’ –reactie. De schoonheidsspecialiste gaat dan 

te werk als beschreven in het hoofdstuk ‘Fehl’ –reactie.  

 

De prikkeldrempel van de ongemyeliniseerde vezels is geen vast gegeven. Wanneer een 

klant in de alarmfase verkeert dan wordt de prikkeldrempel verlaagd. De reactiviteit neem 

toe. Let dus altijd goed op tijdens de behandeling hoe de actuele reactiviteit van het 

weefsel is. De volgende kenmerken van ongemyeliniseerde vezel prikkeling worden in de 

praktijk vaak gezien: 

• Roodheid van de huid (passend bij huidtype) 

• ‘Pijnlijk’, scherp snijdend gevoel 

De volgende bindweefseltechnieken prikkelen gemyeliniseerde zenuwvezels: 

Huidtechnieken 

  - Overgangstechnieken:  

• ‘s’ je 

• ‘u’ tje  

• Harmonicagriff 

• Plooien en plukken 

• Spintechniek 

Twee situaties leiden er soms toe dat toch een ongemyeliniseerde prikkeling optreedt bij 

deze twee principe mildere groepen van technieken:  

• Te intensieve toepassing 

• Verhoogde reactiviteit van het weefsel 

Dit is te herkennen aan de volgende zaken: 

• Een toenemende spanning van het bindweefsel waar je een afnemende spanning zou 

 verwachten. 

• De klant ervaart zelf deze technieken als pijnlijk of scherp, snijdend. 

• Het weefsel reageert met teveel roodheid op de technieken. 

De volgende bindweefseltechnieken prikkelen de ongemyeliniseerde zenuwvezels: 

• Gewebswäsche (bij intensieve toepassing) 

• Diepe technieken 

o Haaktechniek 

o Haaltechniek 

o Diepe spierfascietechniek 
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overgangstechniek 3 

Harmonicagriff, leg de handen ontspannen op het weefsel met de duimen naar elkaar toe. 

Schuif de huid naar elkaar toe zodat er een soort rolletje ontstaat tussen de gehele 

vingerlengte tot aan de duim. Wacht tot het rolletje rood wordt. Breng vervolgens met een 

snelle beweging de handen weer naar de uitgangspositie zonder de huid uit te rekken. Schuif 

beide handen op van mediaal naar lateraal. Gebruik voor deze greep je hele vingerlengte. 

In het gezicht wordt deze greep dwars op de rimpel uitgevoerd. 

 

Overgangstechniek 4 

Plooi en pluktechniek, de duim en 

vingertoppen worden ontspannen op de 

huid gezet. Neem hiertussen huid op en 

pluk het weefsel zonder eraan te trekken. 

Laat de huid tussen je duim en vinger 

wegglippen zodat je duimen tegen je 

vingers aan komen. Je werkt van mediaal 

naar lateraal 

 

 

 

overgangstechniek 5 

spintechniek, zet je duim en 

vingertoppen op de huid,laat ze in 

het weefsel zakken tot de 

verschuivingslaag. Draai vervolgens 

beide handen naar buiten toe zodat 

er rek in het weefsel ontstaat. Je kunt 

dit met 2 handen tegelijk doen of 

hand over hand. Je werkt van mediaal 

naar lateraal 

 


