Babymassage

Babymassage
Baby’s hebben behoefte aan melk,
zeer zeker,
maar meer nog hebben ze behoefte
aan liefdevol gekoesterd
en gestreeld worden.
Als een kind dat alles moet missen,
samen met de geur,
de warmte
en het vertrouwde stemgeluid,
dan zal het,
zelfs al wordt het volgegoten met melk,
van honger wegkwijnen.
Dr. Frédérick Leboyer
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Babymassage is, naast borstvoeding, een van
de beste manieren om de essentiële behoefte
aan lichamelijk contact tussen ouder en kind te
bevredigen. Iedere ouder bezit van nature de
kunst van het masseren, maar moet die
intuïtieve vaardigheid weer ontdekken en
ontwikkelen.
Er bestaan verschillende methodes. De precieze
technieken kunnen verschillen. In deze brochure
besteden we aandacht aan twee verschillende
methodes. In de aanleerfase vormt techniek je
houvast. Naarmate je zelfvertrouwen groeit
door ervaring, ontwikkel je je persoonlijke benadering. Welke methode je ook volgt, het
belangrijkste is dat je er bewust tijd voor maakt
en dat jij en je baby er zich goed bij voelen.
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Tijdens de sessies babymassage, georganiseerd
door of met ondersteuning van CM, krijg je
leerrijke tips om babymassage goed aan te
pakken. Een ervaren deskundige begeleidt de
sessies.
Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst
Gezondheidsbevordering van je regionaal CMziekenfonds of op www.cm.be/agenda

Voor wie?
Babymassage is geschikt voor baby’s vanaf 6
weken tot 6 maanden. Baby’s jonger dan zes
weken zijn heel gevoelig voor prikkels waardoor
de babymassage te vermoeiend is. Is je baby
ouder dan zes maanden, dan is hij/zij te
beweeglijk en gemakkelijk afgeleid door
omgevingsprikkels.

Voordelen
Baby’s hebben veel huidhonger. Tijdens het
eerste levensjaar is lichamelijk huidcontact
heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling
van baby’s en het bevordert de ontwikkeling van
het basisvertrouwen.
Babymassage biedt verschillende voordelen,
zowel op fysiek als mentaal vlak.

Fysiek:
• Stabiele hartslag, bloeddruk, ademhaling en
bloedsuikerspiegel en een goede temperatuurregeling. Dit heeft een positief effect op
de slaap van je baby en de borstvoeding.
• Gunstige invloed op het spijsverteringsstelsel:
minder last van krampen en obstipatie.
• Maakt spieren en gewrichten soepel.
• Goed voor de huid en het zintuiglijk bewustzijn.

Mentaal:
• De aanraking, lichte druk en warmte zorgen
tijdens de babymassage voor het aanmaken
van het knuffelhormoon oxytocine.

Babymassage bevordert hierdoor:
- een goede hechting;
- het gevoel van geborgenheid en veiligheid;
- het begrijpen van elkaars lichaamstaal.
Kortom, babymassage heeft een positieve
invloed op de ontwikkeling van de sociale
vaardigheden.
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Een goede
voorbereiding
Tijdstip

Massageolie

Kies een tijdstip waarop je baby niet moe of
hongerig is, of net gegeten heeft. Zorg ervoor
dat je zelf ook rustig bent, dat je voldoende tijd
hebt en niet gestoord kunt worden. Voor een
volledige massage heb je ongeveer 20 minuten
nodig. De eerste keer beperk je de massage
echter het best tot een paar bewegingen. Breid
de volgende keren geleidelijk uit. Masseer je
baby niet als hij koorts heeft of verkouden is.

Doe wat olie in een schaaltje. Giet de olie niet
rechtstreeks op de huid van je baby maar doe
eerst wat op je handen zodat de olie kan
opwarmen. Breng eerst een beetje olie aan op
de binnenzijde van de elleboog om te testen of
je baby niet allergisch is aan de olie. Als de huid
niet rood wordt, kun je de olie gebruiken.

Plaats

Zing een liedje of praat zachtjes tegen je baby
tijdens de massage, dit bevordert het
vertrouwen. Muziek kan ook, maar hou het
steeds rustig.

Zorg voor een goed verwarmde ruimte zodat je
baby het niet koud krijgt. De ideale kamertemperatuur is 22°C.

Houding
Kies een houding waarin je je prettig voelt. Er
zijn verschillende mogelijkheden: met je benen
gestrekt en je baby liggend op je bovenbenen,
rechtstaand aan een tafel, …
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Niet vergeten

Massage
Zorg ervoor dat je beide handen voortdurend in contact blijven met je baby. Als je
maar met één hand masseert, gebruik je
andere hand dan om te ondersteunen of
laat je hand rusten op het lichaam. Langzame en snelle bewegingen hebben elk
een ander effect: langzame bewegingen
werken kalmerend, snelle bewegingen
wekken energie op en werken stimulerend.
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Massage
Borst

Methode 1: de Shantalamethode
• Leg je handen zachtjes op de borst van je baby
en laat hem even wennen aan die aanraking.
foto 1

Tijdens een bezoek aan India in de jaren
’70 van de vorige eeuw zag de Franse
dokter Leboyer in de sloppenwijken van
Calcutta hoe de jonge moeder Shantala
haar baby masseerde. Hij was zo onder de
indruk van de intensiteit en harmonie van
het tafereel dat hij het stap voor stap fotografeerde en er een boek over schreef.
Vanaf toen verspreidde de ‘Shantalamethode’ voor babymassage zich ook in
het westen.
Typisch voor de methode is het ritmische
karakter van de massage. Het huidcontact
varieert van een zachte aanraking tot
stevig en duidelijk zonder echt krachtig
te worden. Wie masseert volgens de
Shantalamethode begint bij de borst, masseert daarna diagonaal en gaat verder
langs armen, buik, benen, rug en gezicht.
Je sluit af met een paar ‘gymnastiekoefeningen’. Elke massagegreep doe je
ongeveer drie keer.
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• Hou voortdurend oogcontact.
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• Wrijf met beide handen van het borstbeen
naar buiten toe.
foto 2
• Laat je handen niet terugglijden over de huid,
maar leg ze weer op het borstbeen en begin
opnieuw.
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Diagonaal
• Leg je linkerhand op het rechterbovenbeentje
en strijk met je rechterhand van de rechterlies
naar de linkerschouder en dan langs de
linkerzijde naar de heup.
foto 3
• Leg daarna je rechterhand op het linkerbovenbeentje en strijk met je linkerhand van
de linkerlies via buik en borst naar de
rechterschouder en dan naar de rechterheup.
foto 4
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Armen, handen en vingers

• Hou met één hand de pols vast om het armpje
te strekken.

• ‘Wring’ ter afsluiting met een zachte,
draaiende beweging van je beide handen de
arm uit van de schouder naar de pols. Omvat
daarvoor met je beide handen het armpje en
maak tegengestelde draaibewegingen.
foto 8

• Omvat met de andere hand de schouder
(armbandgreep) en laat je hand langzaam
omhoog komen totdat je beide handen zich bij
elkaar voegen.

• Masseer met je duimen het handje van de
handwortel naar de vingers toe. Vouw daarna
de vingers één voor één toe.
foto 9

• Wissel van hand en begin opnieuw.
foto 5 6 7

• Leg je baby op zijn andere zijde en herhaal bij
de andere arm, hand en vingers.

• Leg je baby op zijn rechterzij.
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Buik
• Ga een paar keer afwisselend met je linker- en
rechterhand, hand over hand, over het buikje
van de onderkant van de borstkas naar de
onderkant van de buik. Strijk daarna langzaam
met je vlakke hand naar beneden.
foto 10
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• Neem met je linkerhand de voetjes vast en
hou de beentjes gestrekt verticaal omhoog.
Masseer met je rechtervoorarm verder het
buikje, van boven naar beneden.
foto 11
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Benen, voeten en tenen
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• Hou een beentje aan de enkel omhoog en
omvat met de andere hand het dijbeen
(armbandgreep) en laat je hand langzaam
omhoog komen totdat je beide handen zich bij
elkaar hebben gevoegd.
foto 12 13
• Wissel van hand en begin opnieuw.
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• ‘Wring’ ter afsluiting met een zachte,
draaiende beweging van je beide handen het
beentje uit van boven naar beneden. Omvat
daarvoor met je beide handen het beentje en
maak
tegengestelde
draaibewegingen.
Verstevig je greep ter hoogte van de enkel.
foto 14
• Draai met je duim van de hiel naar de teentjes
over de voetzool. Daarna met je volle hand.
foto 15
• Masseer de tenen een voor een. Begin met de
kleine teen. Leg je duim aan de onderkant en
masseer met je wijs- en/of middelvinger de
bovenkant. Volg elke welving en elk
gewrichtje. foto 16
• Als je klaar bent met het ene been, ga dan
verder met het andere.

15

12

16

Rug
• Leg je baby dwars voor je op zijn buikje met
het hoofdje naar links.
• Leg je handen op de rug ter hoogte van de
schouders en beweeg ze beurtelings van de
linker- naar de rechterflank, de een na de
andere, naar de billetjes toe en terug.
foto 17
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• Hou met je ene hand de voetjes vast zodat de
beentjes gestrekt zijn en strijk met de andere
in lange, gelijkmatige bewegingen van de nek
tot de hielen.
foto 19
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• Hou één hand ter ondersteuning onder de
billetjes en strijk met de andere in lange,
gelijkmatige bewegingen van de nek tot en
met het zitvlak.
foto 18
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Gezicht
• Leg je baby opnieuw op zijn rug om het gezichtje te masseren.
• Streel met het bovenste gedeelte van je
vingers vanuit het midden van het voorhoofd
naar de zijkanten. Ga terug naar het midden
en herhaal de beweging maar ga steeds een
stukje verder (over de slapen via de wangen
tot aan de onderkant van de wangen).
foto 20
• Beweeg je duimen lichtjes omhoog langs
beide kanten van de neuswortel, en terug
naar beneden en weer omhoog. De nadruk ligt
op de naar boven gaande beweging.
foto 21
• Leg je duimen op de gesloten ogen van je
baby, en ga van daaruit met je duimen naar
beneden. Volg de buitenste neusplooien en ga
daarna langs de mondplooien om te eindigen
aan de onderkant van de wangen.
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Massage
Methode 2
Je masseert bij deze methode:
• van het hoofdje naar de voeten;
• eerst vooraan, dan achteraan;
• van het midden naar de buitenkant;
• langs de linkerkant en vervolgens
hetzelfde langs de rechterkant.
Herhaal elke beweging een drietal keer.
Masseer kleine delen met je vingertoppen, grote delen met je handpalm.
Je baby ligt op zijn rug. Help hem in de
schelphouding door je hand onder zijn
staartbeen, het onderste deel van de
wervelkolom, te brengen. Zo komt je baby
geleidelijk in een ronde houding. Hij legt
dan spontaan zijn voetzooltjes tegen
elkaar of brengt zijn grote teen naar zijn
mond. De knietjes en de bovenbeentjes
draaien naar buiten. Moedig dat al
spelend aan!

Hoofd

• Strijk vanaf de middellijn van het gezicht naar
de oortjes toe, ter hoogte van het voorhoofd,
de neusvleugels en de kin.
foto 1
• Maak cirkelvormige bewegingen over de
schedel met je rechterhand. Ondersteun met
je linkerhand.
• Strijk met beide handen langs de zijkant van
het gezicht naar beneden.
• Streel van de ooghoeken onder de ogen naar
de slapen.
• Duw zachtjes op de oorschelp van boven naar
beneden.
• Streel zachtjes de buitenkant van de oorschelp
met je vingertoppen.
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Armen, handen en vingers
• Rol je baby een beetje op zijn zij om zijn armen
te masseren.
• Strijk met je handpalmen van de schouders
naar de vingers toe.
• ‘Wring’ met een zachte, draaiende beweging
van je beide handen de arm uit van de schouder naar de pols. Omvat daarvoor met je beide
handen het armpje en maak tegengestelde
draaibewegingen.
foto 2

• Masseer de pols tussen je duim en wijsvinger.
• Fixeer met je ene hand de duim naar buiten en
masseer met je andere duim de handpalm van
de pols naar de vingertoppen toe.
• Maak met je vingertoppen kleine cirkels op de
handrug.
• Masseer de vingertjes tussen je duim en
wijsvinger.
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Borst
• Strijk met je vingertoppen van de oortjes via
de zijkant van de nek naar de schouders en
van de kin via de hals naar de borst.
• Strijk symmetrisch van de ribben, vanaf het
borstbeen naar de zijkant van het lichaam.
Volg daarbij het verloop van de ribben.
foto 3 4
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• Wrijf daarna diagonaal van de schouder naar
de tegenovergestelde onderste rib met je
volle hand.
foto 5 6
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Buik
• Draai in wijzerzin rondjes met de toppen van je
vingers rond de navel over de buik.

Benen, voeten en tenen
• Strijk symmetrisch van de heup naar de enkels.
• ‘Wring’ met een zachte, draaiende beweging
van je beide handen het beentje uit van boven
naar beneden. Omvat daarvoor met je beide
handen het beentje en maak tegengestelde
draaibewegingen.
foto 7
• Hou met je ene hand de enkel vast en strijk
met de duim van je andere hand over de
voetzool van de hiel naar de tenen.
foto 8
• Masseer de teentjes tussen je duim en wijsvinger, net zoals de vingertjes.
foto 9
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Rug
• Leg je baby dwars voor je op zijn buikje.
• Strijk met beide handen tegelijk aan beide
zijden van de kruin, over de nek tot voorbij de
schouders.
• Maak met je vingertoppen kleine kringen van
de nek naar de schouders toe.

• Maak met beide handen kleine spiraalvormige
bewegingen naar beneden langs de wervelkolom.
• Maak met één volle hand grote kringen over
heel de lengte van de wervelkolom.
• Strijk met beide handen tegelijk van het
bekken tot de tenen.

• Leg je handen op de rug van je baby ter hoogte
van de schouders en beweeg ze beurtelings
van de linker- naar de rechterflank, de een na
de andere, naar de billetjes toe en terug.
foto 10
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Achteraf
• Spreid de armpjes zo ver mogelijk en leg ze
vervolgens kruiselings over de borst.
foto 11
• Pak de rechterarm en het linkerbeen, strek ze
diagonaal en buig ze daarna naar elkaar toe,
totdat de hand de bil raakt. Daarna doe je hetzelfde met de linkerarm en het rechterbeen.
foto 12

• Sommige baby’s zijn loom en moe van de
massage en willen slapen. Andere hebben
honger of kunnen genieten van een bad.
Probeer uit de reacties van je baby af te leiden
wat hij verkiest.
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• Buig de benen boven de buik in een soort
kleermakerszit om de spieren van de rug en de
onderrug te rekken.
• Draai nu ook vanuit die uitgangshouding beide
benen in wijzerzin. Zo krijgt je baby ook een
buikmassage.
• Wikkel je baby in een warme doek en wieg
hem rustig in je armen.
foto 13
21

Lezen

• Shantala babymassage. Een traditionele kunst
F. Leboyer. – Katwijk: Panta Rhei, 2003.
103 p. – ISBN 90-76771-29-4
• Babymassage en reflexologie
Wendy Kavanagh. – Aartselaar: Deltas, 2006.
112 p. – ISBN 90-447-1328-0
• Praktisch handboek babymassage
R. Rehm – Schweppe. – Aartselaar: Deltas,
2010. 95 p. – ISBN 9789044727746.
• Stap voor stap. Hoe stimuleer je de motorische
ontwikkeling van je kind?
L. Verhoeven. – Tielt: Lannoo, 2010.
272 p. – ISBN 9789020991901.

CM
Gezondheidsbevordering
Voor meer informatie over gezondheidsthema’s kun je terecht bij de dienst
Gezondheidsbevordering van je regionaal
CM-ziekenfonds. Als je CM-regio een
Gezondheidsbib heeft, kun je daar terecht
voor het ontlenen van boeken of didactisch materiaal.

www.cm.be/gezondheidsbevordering
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Rob Walbers
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Van zwangerschap tot kleuter: de juiste voordelen op het juiste moment.
Skoebidoe biedt jou als jonge ouder een pak informatie en voordelen op maat.
Registreer je op www.cm.be/skoebidoe
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