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 Les 1  Voorbereiding 
 
• Zorg dat het lekker warm is in de kamer waar je gaat masseren  
• Zoek een rustig plekje op waar je niet gestoord wordt. 
• Zet, als je dat prettig vindt, een rustig (babymassage) muziekje op. 
• Zorg, eventueel, voor een lekker geurtje. Liefst niet teveel geuren 

tegelijk gebruiken. 
• Leg een warm dekentje klaar om je baby na afloop in te wikkelen. 
• Leg een schone luier en kleertjes klaar, om na afloop aan te kunnen 

doen). 
• Zorg dat je baby (ruim ervoor) gegeten heeft en dat je voeding bij de 

hand hebt mocht je baby honger krijgen. 
• Doe al je sieraden af, ook grote oorbellen en kettingen. 
• Probeer zelf rustig te worden, zodat je langzaam kunt masseren en 

goed naar je baby kunt luisteren, wat wil je baby wel of niet 
vandaag? 

• Check of je baby ziek is (bijv. koorts heeft), let er ook op dat je zelf 
niet ziek bent. 

• Leg massageolie klaar in een flesje of op een schoteltje en zorg dat 
je lekkere warme handen hebt. 

• Controleer of je baby allergisch is voor de massageolie, door een 
beetje op de elleboog te smeren en dan even te wachten. 

• Zorg dat je baby lekker kan liggen. Het is fijn als het hoofdje van de 
baby ietjes hoger ligt dan de rest van het lichaam. In ieder geval niet 
lager. 

• Zorg dat je zelf ook fijn kunt zitten. 
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Les 2  Opwarmen 
 
• Maak contact met je baby: leg je warme handen op de borst en kijk in 

de ogen van je baby. 
• Praat of zing voor je baby. 
• Druk met je handen licht op de armen en de benen, van de hand naar 

de schouder en van de voeten naar het rompje. Zo warm je je baby 
op. 

 
 
Tips: 
• Is je baby onrustig, doe dan eerst wat Baby Yoga oefeningen, zie 

Bonus Les. 
• Doe alle bewegingen heel rustig en langzaam! 
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 Les 3  Buikje 
 
• Maak de massage olie warm in je handen. 
• Leg je beide handen op de romp van je baby. 
• Strijk één voor één met je handen vanuit het midden naar opzij. Blijf 

contact houden met één hand. 
• Plaats beide handen op de heupen en beweeg ze met gesloten vingers 

tot over de beide schouders en terug. 
• Strijk met je handen afwisselend van de linkerheup naar de 

rechterschouder en van de rechterheup naar de linkerschouder. 
• 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. 

• 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. 

• Beweeg je handen om en om, van bovenaan de borst tot de onderkant 
van de ribben. De vingers wijzen naar de zijkanten van het lichaam van 
je baby. 

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

• Herhaal deze beweging met één onderarm. Draai met de zachte kant 
van je arm naar de scherpere kant en ga zonder druk terug. 

• Maak cirkels rond de navel tot aan de onderkant van de ribben (in 3x 
steeds groter) en weer terug (in 3x steeds kleiner), met de klok mee. 

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

• Plaats één hand op de buik van je baby, leg de tweede erbovenop en 
maak een licht vibrerende beweging. 
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 Les 4  Armpjes 
 
• Leg je baby op zijn of haar zij, op de rug blijven liggen kan ook prima. 
• Verdeel de massage olie over één arm en hand van je baby. Vanaf de 

schouder naar de hand waarbij je je handen steeds over elkaar heen 
beweegt. Je handen omvatten de gehele arm van je baby in een 
kokervorm. 

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

• Omvat met beide handen de schouder en ga met een schroefbeweging 
richting de hand. Je handen blijven aan een gesloten. Maak een extra 
beweging om het polsje. Herhaal de hele beweging 3x. Gebruik alleen 
je duim en wijsvinger als er niet voldoende ruimte is voor je hele 
hand. 

• Strijk 3x aan de binnenkant van de arm, van het handje naar de 
schouder. 

• Strijk 3x aan de bovenkant van de arm, van het handje naar de 
schouder en kom daarna aan de onderkant van de arm weer terug 
naar het handje. 

• Maak een waaiertje; ga met je duimen om en om aan de binnenzijde 
van de hand richting de vingertjes. Begin bij de duim en werkt richting 
pink. 

• Strijk alle vingers een voor een af door deze tussen je eigen duim en 
wijsvinger te houden. Begin bij de pink en eindig bij de duim. 

• Ga met je duimen om en om aan de bovenzijde van de hand richting 
alle vingers, beginnend bij de duim. 

• Pas eventueel reflexpunten toe ter strekking (wrijven bovenkant hand) 
of samentrekking van de hand (druk met de duim op de binnenkant 
van de hand). 

• Herhaal alle bewegingen op de andere arm en hand. 
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 Les 5  Beentjes 
 
• Leg je baby op zijn of haar rug. 
• Verdeel de massage olie over één been en voet van je baby. Doe dit 

vanaf de lies naar de voet en beweeg je handen om en om. 
• Pak, met 2 platte handen, het onderbeen vast en rol met je handen, 

als een deegroller, over het onderbeen op en neer. 
• Omvat met beiden handen het been ter hoogte van de lies en ga met 

een schroefbeweging richting de voet. Je handen blijven aan een 
gesloten. Maak een extra beweging rond de enkel van je baby. Doe 
deze beweging 3x. Gebruik je alleen je duim en wijsvinger als er niet 
genoeg ruimte is voor je hele hand 

• Strijk 3x aan de binnenkant van het been, van de voet naar de lies. 
• Strijk 3x aan de bovenkant van het been, van het voetje naar de lies 

en kom daarna aan de onderkant van het been weer terug naar het 
voetje. 

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

• Strijk alle tenen één voor één af door deze tussen je duim en 
wijsvinger te houden. Begin bij het kleine teentje en eindig bij de grote 
teen. 

• Strijk snel over de voetzool van de hak naar de tenen en beweeg je 
vingers op en neer in de richting van het gezicht van je baby, als 
vuurwerk. 

• Pas eventueel reflexpunten toe ter strekking (wrijven bovenkant voet) 
of samentrekking van de tenen (geef druk met de duim op de 
onderkant van de voet). 

• Herhaal alle bewegingen op het andere been van je baby. 
• Neem je baby tegen je aan en knuffel even voor je verder gaat. J 
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 Les 6  Ruggetje 
 
• Leg je baby overdwars, met het hoofdje naar links of rechts over je 

eigen benen. 
• Leg een knuffel of spiegeltje bij het gezicht van je baby als hij of zij 

zich overstrekt. 
• Verdeel de massage olie willekeurig over de rug van je baby door 

bijvoorbeeld te cirkelen. 
• Ga met je handen steeds om en om over elkaar, van boven naar 

beneden over de rug tot aan de billen. Begin dan weer bovenaan. 
• Maak met je handen een zig zag beweging richting de zijkanten van de 

rug van je baby. Pak de zijkanten zoveel mogelijk mee. Werk van de 
schouders naar de billen. Begin weer bovenaan door over te pakken. 
Houd steeds contact met tenminste 1 hand. 

• Leg je rechterhand onder de billen in een L vorm om tegendruk te 
geven en strijk met je linkerhand in krachtige bewegingen van de nek 
tot over de billen. Ga hierbij over je eigen hand. 

• Houd met 1 hand de voeten van je baby vast (wijsvinger tussen de 
enkels plaatsen) en strijk met je andere hand in krachtige bewegingen 
van de nek tot over de voeten.  
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 Les 7  Gezichtje 
 
• Leg je baby weer op zijn of haar rug en maak oogcontact. 
• We beginnen bovenaan bij het gezichtje, op 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.  

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

• Draai cirkeltjes tegen de klok in tussen de wenkbrauwen. 
• Neus; Strijk met platte duimen aan beide zijde in de lengte omlaag 

langs de neus, als een glijbaantje.  
• Brilletje; Cirkel via de neus en dan rond de ogen, als een brilletje. 
• Bovenlip; Strijk vanuit het midden met platte duimen naar de 

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

alsof je een sikje tekent.  
• Kaak; Strijk vanuit het midden over de kaak met platte duimen naar 

de buitenzijde, richting het oor van je baby. 
• Oren; Masseer van beide oren een aantal keer de oorschelp, van boven 

naar beneden tot aan de oorlel. 
• Masseer het hele gezichtje door 8tjes te maken met platte duimen. 

Van het voorhoofd naar de neus en dan naar de kin. Lijkt op de 
vleugels van een vlinder. 

• Sluit de massage af door met open handen vanaf de bovenkant van 
het hoofd via de zijkant, over de oren naar beneden te strijken. 
Daarna strijk je met open handen vanaf de bovenkant van het hoofd, 
via de voorkant, naar beneden (met hele lichte druk, de baby sluit 
zijn/haar ogen vanzelf). 

• Neem je baby tegen je aan in een warme doek en geniet nog even na! 
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 Bonus les  Baby Yoga 
 
• Pak de handen van je baby en kruis ze over de borst, daarna spreid 

je ze weer wijd. Wissel de armen bij de volgende kruisbeweging 
• Pak de linker en het rechterbeen, breng afwisselend het linkerbeen 

naar de rechterschouder en het rechter been naar de linkerschouder. 
• Pak de linkerhand en de rechtervoet en kruis deze 3x. De voet van je 

baby raakt de schouder en de hand raakt de billen. Strek het armpje 
en het beentje daarna ver uit elkaar. Pak dan de rechterhand en de 
linkervoet en kruis deze op dezelfde manier 3x. 

• Pak beide voeten en druk de benen een aantal keer langzaam in de 
richting van de buik. De benen buigen hierbij een beetje. 

• Pak beide voeten, druk ze in de richting van de buik en houdt ze daar. 
Draai langzaam met de klok mee. 

• Pak beide voeten en breng de benen over de onderbuik in een 
kleermakerszit, druk licht richting de buik. Wissel de benen. 

• Breng de benen in een kleermakerszit en geef lichte druk, draai ze 
met de klok mee. Kruis de benen andersom en draai nogmaals met de 
klok mee. 

• Pak de handjes en voetjes van je baby in 1 hand bij elkaar. Tik op je 
hand en laat de armen en benen los, maak vuurwerk met je handen. 
Je kunt ook beginnen met alleen de armen of alleen de benen.  
 

 
 

© 2018 Fijn!                 10 



© 2018 Fijn! 11 

 

 

 Bonus les  Massage bij Darmkrampjes  
 
• Beweeg je handen om en om vanaf de onderkant van de ribben tot 

aan de liezen. Maak een rustige scheppende beweging met de zijkant 
(pink) van je hand. 

• Plaats één hand op de buik van je baby, leg de tweede erbovenop en 
maak een licht vibrerende beweging. 

• Pak beide voeten en druk de benen 6 of 12 keer langzaam in de 
richting van de buik. De benen buigen hierbij een beetje. 

• Pak beide voeten, druk ze in de richting van de buik en houdt ze daar. 
Draai langzaam met de klok mee. 

• Maak een hele cirkel met je rechterhand en een hele cirkel met 
linkerhand. De cirkel met je linkerhand is half op je eigen hand en half 
op de buik van je baby. 

• Duw eventueel weer de beentjes omhoog en draai ze met de klok 
mee. 

• Maak cirkels rond de navel tot aan de onderkant de ribben (in 3x 
steeds groter) en weer terug (in 3x steeds kleiner), met de klok mee. 

• Duw eventueel weer de beentjes omhoog en draai ze met de klok 
mee. 

• Maak een fiets beweging met de beentjes 
• Strek de beentjes daarna helemaal lang naar beneden en duw ze 

vervolgens helemaal omhoog 
• Zet je duim tussen de bovenkant van de hiel en de onderkant van de 

bal van de voet, druk lichtjes en maak met je duim een cirkelvormige 
beweging met de klok mee. Begin met een grote cirkel en maak daarna 
steeds kleinere cirkels. Je kunt dit ook op de handpalmen toepassen.  

Extra Tip! 

• Draai rondjes net boven de bilspleet met de klok mee 
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