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Uw partner of vriend vindt het niet leuk als u zich niet comfortabel voelt. In het beste geval willen zij u dus helpen door wat 
pijn weg te nemen. Gelukkig kunnen ze dat op veel verschillende manieren doen. En de beste manier is waarschijnlijk deze: 
Massages.

Voorbereiding

Eerst even deze belangrijke voorwaarden: De meeste artsen 
bevelen aan pas met massages te beginnen in het tweede 
of derde trimester van de zwangerschap. Dus als u nog 
in uw eerste trimester zit, kunt u beter nog even wachten. 
Het is in elk geval verstandig om eerst te overleggen met 
uw zorgverlener voordat u met massages begint.

Houding

Uiteraard ziet een massage tijdens de zwangerschap er iets 
anders uit dan een normale rugmassage. Op uw buik liggen 
is geen optie, dus u moet een andere houding aannemen.

Vloertechniek

1. Leg twee grote kussen in een hoek tegen elkaar.

2.  Ga op uw zij liggen waarbij uw oksel steunt op 
waar de twee kussens elkaar raken.

3.  Vorm de kussens zodanig dat uw buik en rug 
worden ondersteund.

4.  Leg een kussen onder uw hoofd.

5.  Leg een kussen tussen uw benen en buig het 
bovenliggende been iets.

Knieltechniek

1.  Kniel aan de rand van het bed op een dik kussen.

2.  Buig over uw bed en leun op de rand ervan.

Partnermassage tijdens de zwangerschap
Een eenvoudige gids voor beginners



Massagetechnieken
Om het wat eenvoudiger te maken zijn de 
volgende beschrijvingen speciaal voor uw 
partner bedoeld. 
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Rug

1.  Laat de basis van uw duimen in een bocht over de rug 
glijden. Begin in de nek en ga langzaam naar de heupen.

2.  Buig weg van de ruggengraat en ga weer omhoog naar 
de onderkant van de ribben van uw partner.

3.  Herhaal deze beweging.

Onderrug en bekken

1.  Druk zachtjes direct boven het heiligbeen dat zich tussen 
de heupen van uw partner bevindt. Ga niet verder door tot 
het stuitje.

2.  Druk iets omlaag zodat het bekken kantelt om de spieren 
die de heup ondersteunen, losser te maken.

3.  Herhaal deze beweging.

Ontspanning

1.  Uw partner zit op een stoel met een harde rugleuning met 
haar rug tegen de muur.

2.  U zit vóór haar waarbij uw rug tegen haar knieën leunt.


