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 Voordat je begint te masseren (Voorbereiding, Les 1) 
• Zorg dat het lekker warm is in de kamer en dat jullie niet gestoord worden. 
• Zorg dat je peuter (ruim ervoor) gegeten heeft. 
• Doe al je sieraden af, ook grote oorbellen en kettingen. 
• Probeer zelf rustig te worden, zodat je langzaam kunt masseren en goed naar 

je peuter kunt luisteren; wat wil je peuter wel of niet vandaag? 
• Check of je peuter ziek is (bijv. koorts heeft), let erop dat je zelf ook niet ziek 

bent. 
• Leg de massage olie klaar en zorg je voor warme handen. 
• Zet eventueel wat rustige muziek op die jij en je kind prettig vinden. Geen 

muziek is ook prima! 
• Zorg dat je comfortabel zit. 
• Leg een warme deken klaar om je peuter na afloop in te wikkelen. 
• Controleer of je peuter allergisch is voor de massage olie, door een beetje op 

de elleboog te smeren en dan even te wachten. 
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 Begin van de massage: (Opwarmen, Les 2) 
• Handen: Maak contact met je peuter: je legt je warme handen op zijn of haar 

borst, maakt oogcontact met je peuter en praat of zingt even met elkaar. 
• Kijk of je peuter onrustig is, zo ja doe dan eerst wat yoga oefeningen (zie 

Bonusles ‘Yoga’) of doe een van de massageversjes/-liedjes (zie Les 3 ‘Versjes’). 
• Berenpoten: Bewandel ter opwarming en als duidelijke start van de massage 

met je handen de buik, armen en benen van je peuter als een grote beer; 
Berenpoten! Dit doe je met lichte druk. Eerst over de buik, dan van de hand 
naar de schouder en van de voeten naar de lies.  

• Versje: Zeg hierbij het Versje ‘Grote Beer’ op (Zie pdf ‘Liedjes & Versjes’). 
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 Versjes (Les 3) 
• Versjes: Tijdens deze Les leer je drie verschillende soorten versjes en van ieder 

soort 2 varianten: 2 Insmeerversjes om te gebruiken tijdens het insmeren van 
een lichaamsdeel van je peuter, 2 Massageversjes om tijdens de massage op te 
zeggen en 2 Afsluitversjes om bij de afsluiting van de massage te gebruiken. Je 
zult zien dat in iedere les een lichaamsdeel wordt gemasseerd en dat hierbij 
vaak een Insmeerversje, Massageversje en Afsluitversje wordt gedaan. Let op: 
je bent zelf vrij om te kiezen welk Insmeerversje, Massageversje en 
Afsluitversje je wanneer gebruikt.   

• Insmeerversjes: ’10 kleine kaboutertjes’ en ‘Mag ik even smeren?’ (zie pdf 
‘Liedjes en Versjes’)  

• Massageversje: ‘Mag ik even masseren?’ en ‘Dit is je …..’ (zie pdf ‘Liedjes en 
Versjes’)  

• Afsluitversje: ‘Waterval’ en ‘….. gaat nu slapen’ (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’) 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 Buik (Les 4) 
• Insmeerversje: Laat je Peuter op zijn/haar rug liggen en ga er bij zitten. Pak de 

massage olie en maak deze warm in je handen. Leg je beide handen op de romp 
van je peuter en zeg een insmeerversje op terwijl je de romp insmeert. Ik kies 
hier voor ’10 kleine kaboutertjes’ (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’).  

• Gladstrijken:  Strijk één voor één met je handen vanuit het midden naar de 
zijkant van de buik. Houd altijd contact met één hand. 

• Slakken: Plaats beide handen op de heupen van je peuter en beweeg ze met 
gesloten vingers van onderbuik tot over de beide schouders en weer zachtjes 
terug.     

• Kusje: Strijk met je handen afwisselend van de linkerheup naar de 
rechterschouder en van de rechterheup naar de linkerschouder. Je maakt een 
‘X’. 

• Kusje XL: Strijk met je handen zoals hiervoor en verleng met je onderarm 
(zachte zijde) afwisselend van de linkerheup naar de rechterschouder en van de 
rechterheup naar de linkerschouder. 

• Autogordel: Strijk met je hand van de linkerheup naar de rechterschouder en ga 
via de rechterzijde naar beneden. Strijk met je hand van de rechterheup naar de 
linkerschouder en ga via de linkerzijde naar beneden. Lijkt op een autogordel. 
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• Kruimels vegen: Beweeg je handen om en om van de bovenkant van de borst tot 
de onderkant ribben. De vingers wijzen naar de zijkant van het lichaam. 

• Scheppen: Beweeg je handen om en om vanaf de onderkant van de ribben tot aan 
de onderbuik/lies. Maak een rustige scheppende beweging met de zijkant (pink) 
van je hand. 

• Spiraaltje: Maak cirkels vanaf de navel tot onder de ribben (in 3x steeds groter) 
en weer terug (in 3x steeds kleiner), met de klok mee. 

• Zonnetje Maantje: Maak een zonnetje (hele cirkel met je rechterhand) en een 
maantje (cirkel met linkerhand, half op je hand) op de buik.  

• Wiebelen: Plaats één hand op de onderbuik van je peuter, leg de tweede er 
bovenop en maak een licht vibrerende beweging. 

• Afsluitversje: Zeg het afsluitversje op en sluit hiermee af. Ik kies hier voor 
‘Waterval’ (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’) en tokkel zacht met de vingertoppen 
over de buik & lichaam.  

 

 

 Armen (Les 5) 
• Laat je peuter op zijn of haar zij liggen of laat hem/haar zitten en naar je 

kijken. Kan eventueel ook wanneer je peuter de andere kant op kijkt. 
• Insmeerversje: Verdeel de massage olie over één arm en hand van je peuter 

door vanaf de schouder naar de hand je je handen steeds over elkaar heen te 
bewegen. Je handen omvatten de gehele arm van je peuter in een kokervorm. 
Zeg een van de insmeerversjes erbij op. Ik kies hier voor ‘Mag ik even smeren’ 
(zie pdf ‘Liedjes en Versjes’).  

• Deegrollen: Pak, met 2 platte handen, de onderarm vast en rol met je handen, 
als een deegroller, over de onderarm op en neer. 

• Afschroeven: Omvat met beide handen de schouder en ga met een 
schroefbeweging richting de hand. Je handen blijven dicht bij elkaar. Maak een 
extra beweging om de pols. Herhaal de hele beweging 3x. 

• Aanplakken: Strijk 3x aan de binnenkant van de arm, van de hand naar de 
schouder. Strijk 3x aan de bovenkant van de arm, van de hand naar de schouder 
en kom daarna aan de onderkant van de arm weer terug naar de hand.  

• Waaiertje binnenkant: Ga met je duimen om en om aan de binnenzijde van de 
hand richting de vingers. Begin bij de duim en werkt richting de pink. 

• Vingers friemelen: Strijk alle vingers een voor een af door deze tussen je eigen 
duim en wijsvinger te houden en druk zachtjes op de nagel. Je kunt van elke 
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vinger op dezelfde manier ook de zijkant masseren. Tel samen de vingers! 
• Waaiertje buitenkant: Ga met je duimen om en om aan de bovenzijde van de 

hand richting alle vingers, beginnend bij de duim. 
• Afstrijken: Strijk af van schouder naar hand 
• 2x: Herhaal alle bewegingen op de andere arm en hand. 
• Afsluitversje: Zeg het afsluitversje op en sluit hiermee af. Ik kies hier voor 

‘Waterval’ (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’) en tokkel zacht met de vingertoppen 
over de armen & lichaam. 

 

 
 
 
 

 Benen (Les 6) 
• Laat je peuter weer op zijn of haar rug gaan liggen. 
• Insmeren: Verdeel de massage olie over één been en voet van je peuter. Doe dit 

vanaf de lies naar de voet en beweeg je handen om en om. Zeg eventueel een de 
van de insmeerversjes erbij op (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’), of kies voor een 
Massageversje (zie hieronder) 

• Massageversje: Ik heb hier gekozen voor het versje ‘Mag ik even masseren?’ 
(zie pdf ‘Liedjes en Versjes’). 

• Deegrollen: Pak, met 2 platte handen, het onderbeen vast en rol met je handen, 
als een deegroller, over het been richting de voet. 
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• Afschroeven: Omvat met beiden handen het been ter hoogte van de lies en ga 
met een schroefbeweging richting de voet. Je handen blijven dicht bij elkaar. 
Maak een extra beweging rond de enkel van je peuter. Doe deze beweging 3x.  

• Aanplakken: Strijk 3x aan de binnenkant van het been, van de voet naar de lies. 
Strijk 3x aan de bovenkant van het been, van de voet naar de lies en kom 
daarna aan de onderkant van het been weer terug naar de voet. 

• Waaiertje: Ga met je duimen om en om over de onderkant van de voet richting 
alle tenen, beginnend aan de kant van de grote teen. 

• Tenen friemelen: Strijk alle tenen één voor één af door deze tussen je duim en 
wijsvinger te houden en druk zachtjes op de nagel. Werk van kleine naar grote 
teen en tel samen de teentjes! 

• Vuurwerk: Strijk snel over de voetzool van de hak naar de tenen en pssjoe!.... 
beweeg je vingers snel op en neer in de richting van het gezicht van je peuter, 
als vuurwerk. Laat je peuter een kleur kiezen. 

• 2x: Herhaal alle bewegingen op het andere been van je peuter  
• Afsluitversje: Sluit met dit versje af. Ik kies hier voor ‘Waterval’ (zie pdf 

‘Liedjes en Versjes’) en tokkel zacht met de vingertoppen over armen & lichaam. 
• Afstrijken: Strijk af van heup naar voet 
• Neem je peuter even tegen je aan en knuffel, klets of zing even samen voor je 

verder gaat. 
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 Rug (Les 7) 
• Insmeerversje: Laat je Peuter op zijn/haar buik liggen en ga er bij zitten. Pak de 

massage olie en maak deze warm in je handen. Leg je beide handen op de rug 
van je peuter en zeg een insmeerversje op terwijl je de rug insmeert. Ik kies 
hier voor ’10 kleine kaboutertjes’ (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’).  

• Zonnetjes: Maak met twee handen cirkels (naar buiten toe) van boven naar 
beneden over de rug van je peuter. Begin helemaal bovenaan, zo kun je de 
schouders ook mee masseren. Ga door het midden, met twee handen aan beide 
kanten van de ruggengraat weer omhoog. Herhaal de cirkels 3x. 

• Kerstboom: Maak met twee handen om en om een schuine beweging van het 
midden van de rug naar de zijkant, alsof je de takken van een kerstboom tekent. 
Ga door het midden, met twee handen tegelijk aan beide kanten van de 
ruggengraat weer omhoog. Herhaal 3x. 

 

 
	
  

• Kruimels vegen: Ga met je handen steeds om en om over elkaar van boven naar 
beneden. Van de bovenkant rug tot aan de billen. Ga door het midden, met twee 
handen tegelijk aan beide kanten van de ruggengraat weer omhoog. Herhaal 3x. 

• Afstrijken: Leg 1 hand onder de billen, in een L-vorm om tegendruk te geven, en 
strijk met je andere hand in krachtige bewegingen van de nek tot over de billen.  
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Ga hierbij over je eigen hand en over de luier/onderbroek (als je peuter er een 
aan heeft). 

• Afsluitversje: Zeg een afsluitversje. Ik kies hier voor ‘Waterval’ (zie pdf ‘Liedjes 
en Versjes’). 

 
 

 Gezicht (Les 8) 
• Versje/Liedje: Laat je peuter weer op zijn of haar rug gaan liggen, maak 

oogcontact en zeg/zing het versje ‘Dit zijn je wangetjes’ (zie pdf ‘Liedjes en 
Versjes’). 

 

 
 

• Voorhoofd:  We beginnen bovenaan bij het gezicht, bij het voorhoofd. Strijk met 
je duimen vanuit het midden naar de zijkant. Schuif je duimen steeds een stukje 
lager en ga weer vanuit het midden naar de zijkant. Volg de lijnen van het 
voorhoofd. 

• Wenkbrauwen: Wenkbrauwen; Strijk met je duimen vanuit het midden naar de 
zijkant, masseer de slaap mee. 

• Draaien: Draai cirkeltjes tegen de klok in tussen de wenkbrauwen. 
• Neusje: Strijk met platte duimen aan beide zijde in de lengte omlaag langs de 

neus, als een glijbaantje. Eventueel kun je ook weer ophoog strijken. 
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• Brilletje: Cirkel daarna via de neus rond ogen, als een brilletje. 
• Snorretje: Bovenlip; Strijk vanuit het midden met platte duimen naar de 

buitenzijde, alsof je een snor tekent.  
• Sikje: Strijk vanuit het midden met platte duimen naar de buitenzijde, alsof je 

een sik tekent.  
• Kaak: Strijk vanuit het midden met platte duimen naar de buitenzijde, richting 

het oor van je peuter. 
• Oren friemelen: Masseer van beide oren de oorschelp en de oorlel, van boven 

naar beneden. 
 

 
 

• Vlinder: Masseer het hele gezicht door Vlinders/8tjes te maken met platte 
duimen. Van het voorhoofd naar de neus en dan naar de kin.  

• Afstrijken: Sluit de massage af door met open handen vanaf de bovenkant van 
het hoofd via de zijkant, naar beneden te strijken. Dit kan aangevuld worden 
door met open handen vanaf de bovenkant van het hoofd, via de voorkant, naar 
beneden te strijken (met hele lichte druk, de peuter sluit zijn/haar ogen 
vanzelf). 

• Afsluitversje: Sluit met een versje af. Ik kies hier voor ‘….. gaat nu slapen’ (zie 
pdf ‘Liedjes en Versjes’). 
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 Yoga (Bonusles)  
• Benen Oren: Pak de linker en het rechter been, breng afwisselend het linker been 

naar de rechter schouder en het rechter been naar de linkerschouder. 
• Tikkie/Knoop: Pak de linkerhand en de rechtervoet en kruis deze 3x. De voet van 

je peuter raakt de schouder en de hand raakt de billen. Pak daarna de 
rechterhand en de linkervoet en kruis deze op dezelfde manier 3x. 

 

 
. 

• Kikkerpootjes: Pak beide voeten en breng de benen over de buik in een 
kleermakerszit (kruislings), druk licht richting de buik. Wissel de benen. 

• Kikkerpootjes draaien: .. Houd ze daar en draai langzaam met de klok mee. 
• Treintje: Neem je peuter op schoot en beweeg samen je armen als een treintje.   
• Glijbaan: Druk jezelf omhoog en laat je kindje van je buik en benen afglijden. 
• Bruggetje: Je kindje ligt op zijn/haar rug. Help ruggetje omhoog te komen tot 

een bruggetje. 
• (Ont-)Spannen: Laat je kindje eerst alle spieren aanspannen en vervolgens na 

enkele tellen deze weer ontspannen. 
• Adem knuffel: Je kindje ademt in en uit met een knuffel op zijn/haar buik. Zie je 

de knuffel bewegen? 
• Adem hoofd: Nu adem jij & uit met hoofd van je kindje op jouw buik. Voelt je 

kindje ook zijn/haar hoofd bewegen? 
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 Spelletjes (Bonusles) 
• Handpop: Neem een handpop, loop hiermee over het lichaam en zeg het versje 

‘Mag ik even kriebelen?’ op (zie pdf Liedjes en Versjes). 
• Voelen: Laat je kindje verschillende voorwerpen voelen. 
• Raden: En laat je kindje vervolgens raden met welk voorwerp je zijn/haar rug 

aanraakt. 
• Versje : Sluit af met het versje '10 kleine kaboutertjes lopen heen en weer' (zie 

pdf ‘Liedjes en Versjes’). 
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 Liedjes (Bonusles) 
• In deze bonusles leer je 3 leuke liedjes die je samen met je peuter kunt 

doen. 
• Liedje: '2 spinnetjes' (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’). 
• Liedje: 'In de maneschijn' (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’). 
• Liedje: 'Waterval' (zie pdf ‘Liedjes en Versjes’). 
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 Kennismaking (Extra Bonus) 
• Er is een Kennismakingsles voor deze cursus beschikbaar die je hierbij ook als 

extra bonus ontvangt. Het bevat 2 leuke versjes en 2 bewegingen die je samen 
met je peuter kunt doen.   

• Versje : Zeg het versje ‘Kevertje Kevertje Kriebelpoot’ (zie pdf ‘Liedjes en 
Versjes’) op en maak hierbij de bewegingen zoals voorgedaan. 

• Versje : Zeg het versje ‘Wij stampen als een olifant (tijger, slang, kikker, …..)’ (zie 
pdf ‘Liedjes en Versjes’) op en maak hierbij de bewegingen zoals voorgedaan. 
Dus stamp, of sluip of glijd als het dier van je keuze over je peuters lijfje. Je 
kunt zelf ook andere dieren bedenken. 

• Aap: Klim als een aap omhoog in de armen van je kindje. Apengeluiden maken 
mag! 

• Glijbaan: Strijk (een deel van) het lichaam van je kindje af. 
 

 
 
 
Ik wens je veel massageplezier!   
Graag tot ziens voor een baby-, dreumes- of kindermassage bij Fijn!  
 
Vragen over de peutermassage? Mail: info@fijnvoorgrootenklein.nl  
Voor informatie over Fijn!, kijk op: www.fijnvoorgrootenklein.nl  
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