
Opgelet!

• Gebruik altijd je gezond verstand tijdens het masseren. Stop dus met masseren 
wanneer het onaangenaam voelt of je harde buiken krijgt. Masseer altijd zachtjes en 
met je vlakke hand. Het is aangeraden om niet te masseren tijdens het eerste trimester 
of bij koorts. 

Tips

1. Gebruik voedende 
olie of crème bij het 
masseren. Het voedt 
de huid en zal de 
striemen op je bolle 
buik beperken tot 
een minimum. 

2. Warm je handen 
op voor je begint 
door ze stevig tegen 
elkaar te wrijven of 
onder warm water te 
houden.

3. De beste 
massageolie is 
plantaardig. Denk 
maar aan avocado- 
en amandelolie. Een 
mooi alternatief is 
bodylotion. 

4. Maak voor je begint 
even contact met 
de buik door beide 
handen zachtjes over 
de navel te leggen. 

1. Ga achter je zwangere partner zitten of staan.  
We starten het masseren door met de vlakke rechterhand op de 
rechterzijde van de buik bewegingen in de vorm van een acht te 
maken. Probeer deze zo groot mogelijk te maken.  
Doe het vooral traag en zachtjes.  
 
Na zeven herhalingen verwissel je van hand en van zijde.  
 
 
 
 

2. Laat je zwangere partner ergens makkelijk zitten. Gebruik je vlakke 
hand en start met zacht masseren in de vorm van een cirkel ter 
hoogte van de navel. Masseer volgens de wijzers van de klok 
en maak je cirkel beetje bij beetje groter tot je de volledige buik 
onder handen wordt genomen. Herhaal deze beweging drie keer. 
Blijf aandachtig tijdens het masseren en met wat geluk voel je de 
baby bewegen.   
 
TIP: 
Deze beweging kan je ook gebruiken na de bevalling. Voer ze uit 
met twee vingers op de buik van je baby wanneer deze last heeft 
van krampjes.  

3. Sta of zit recht tegenover je zwangere partner. Leg je linkerhand 
op de zijkant van haar zwangere buik. Met je andere hand ga je 
zachtjes met je vingertoppen ‘tokkelen’ op de andere zijde van haar 
buik. Stop met tokkelen na enkele seconden en leg ook deze hand 
plat op de buik. Wacht even af of je de baby lichtjes voelt bewegen. 
Herhaal dit vijf keer en wissel daarna van hand en zijde.  

4. Je zwangere partner mag op haar zijde liggen. Jijzelf gaat zitten of 
staan ter hoogte van haar rug. Leun over haar en plaats je beide 
handen onder haar buik. Trek nu je handen een voor een naar je toe 
tot halverwege de buik. Beweeg daarna je handen terug richting 
onderaan de buik. Doe dit een vijftal keer en laat je partner daarna 
van zijde wisselen om deze beweging te herhalen op haar andere 
flank. Onthoud dat het belangrijk is om de buik niet op te tillen, maar 
een wrijvende beweging te maken. 


