
 
 

1 

 

Wat heb je nodig voor 

Thuis 
Masseren 

• Gewillig maatje | Iemand waarop je de massage technieken uitprobeert. Voor de eerste lessen neem je 
iemand van 14 jaar of ouder. Als je het een beetje onder de knie hebt, maakt het niet meer uit. Wel is 
het belangrijk dat je maatje geen koorts heeft en niet (besmettelijke) ziek is. Bij zwangerschap zacht 
masseren. Voor het masseren van baby’s raden wij je aan een speciale Baby massage cursus te volgen. 

 
• Matras | Niet te dik: ongeveer 8 cm. Kan een topmatras zijn, of een dun opblaasbaar outdoor matras. 

Op de grond of op je (stevige, lange) tafel. Op je bed masseren is kan ook: wel minder stabiel.   
 
• Olie | Voor massage is een natuurlijke neutrale olie het fijnst. Bijvoorbeeld amandelolie (liefst 

koudgeperst) of kokosolie. Amandelolie is al vloeibaar, kokosolie moet je even opwarmen. Sowieso 
lekker om warme olie te gebruiken. Verwarm het op in een pannetje (of magnetron). Of gebruik een 
fleswarmer. 

 
• Deken|  Om de lichaamsdelen van je massagemaatje, die je even niet masseert, af te dekken, gebruik je 

1 grote handdoek voor over de benen en 1 kleinere handdoek voor over de rug en armen. Daarnaast zou 
je nog een lekkere (fleece)deken daaroverheen kunnen leggen, op koudere dagen.  

 
• Temperatuur| In de ruimte waar je de massage doet, is het fijn als de temperatuur zo tussen de 24 en 

de 27 graden is. Daar waar olie op de huid zit, koelt het lichaam sneller af.  
 
• Sfeer| Massage kan zowel voor de gever als voor de ontvanger heel rustgevend zijn. Daarbij helpt het als 

de ruimte enigszins schemerig is, knus, wellicht een geurtje door etherische olie of wierook of een 
geurkaars erbij. Zorg dat je telefoon op stil staat, zodat er echt even rust en onthaasting is. 

 
• Tijd | Belangrijk om te zorgen dat je echt tijd inplant om te masseren. Zet het in je agenda en blok 

minimaal 1 uur, liever meer als je net begint. 
 
• Self Care| Als je een massage geeft, is het belangrijk dat je zelf gezond bent, in lichaam en geest. Ook 

dat je goed met jezelf in verbinding bent en alert bent op je eigen houding. 
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