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Zwangerschapsmassage:
wel of niet?
Is zwangerschapsmassage
wangerschapsmassage zinvol? Volgens een recent onderzoek dat in Zweden is uitgevoerd, hoeft het eigenlijk niet.
Maar kenners weten dat een goede zwangerschapsmassage de vrouw op een aangenamere manier door de bevalling
heen kan slepen.

E

Een groep Zweedse onderzoekers van het
Karolinska Instituut deed vorig jaar een onderzoek bij 1087 zwangere vrouwen. ‘Prenatale oefeningen zoals yoga, massage of
ademhalingsoefeningen, helpen niet om je
beter voor te bereiden op de bevalling’, was
uiteindelijk het resultaat. De vrouwen die
voor het eerst zwanger waren, werden voor
het onderzoek verdeeld in twee groepen. De
eerste groep deed ontspannings- en ademhalingsoefeningen, terwijl de andere groep
alleen informatie kreeg over de geboorte en
het ouderschap. De onderzoekers gingen er
vanuit dat de vrouwen die de prenatale oefeningen hadden gedaan een gemakkelijkere bevalling zouden hebben. Dat bleek
echter niet te kloppen.
Massage en ontspanningstherapie
Dit was overigens niet het eerste onderzoek
op dit vakgebied. Een ander, kleinschaliger
onderzoek in 2000 leverde een ander resultaat op. Aan de universiteit van Miami namen 26 zwangere vrouwen deel aan een vijf

weken durende studie. De ene helft kreeg
twee keer per week massage, de andere helft
onderging ontspanningstherapie. Beide
groepen meldden vermindering van stress.
Bij de gemasseerden viel op dat ze beter sliepen en minder gehinderd werden door lage
rugpijn. Bovendien was er minder medicatie
nodig tijdens en na de bevalling.

Masseur en psycholoog Reintje van der Cingel.

Energieboost
Bea van der Vegt van massagepraktijk Be
Touched in Haarlem is het niet eens met de
meest recente uitkomsten. Ze is inmiddels
vijf jaar massage- en bewegingstherapeut
en zwangerschapsmassage is één van haar
diensten. Ze luistert uiteraard naar de wensen van de klant. Zwangerschapsmassage is
voor haar verschillende disciplines die naar
de wensen van de klant worden toegepast.
“Massage is altijd eﬀectief, vooral bij zwangere vrouwen. In die periode verlopen alle
lichaamsprocessen traag. Met een zwangerschapsmassage stimuleer je bijvoorbeeld de
stofwisseling. Maar dat is nog niet alles. Als
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een vrouw dankzij de massages minder gestrest aan de bevalling begint, dan heeft ze
ook minder pijn. Ik leer hen dan ook om naar
de pijn toe te ademen. Daarmee wordt alles
draaglijker.” Ook weet ze dat bij massage in
de eerste drie maanden van de zwangerschap voorzichtigheid belangrijk is. Zo wordt
onder andere de stimulering van de baarmoedercontractie voorkomen. Reintje van
der Cingel heeft haar zwangerschapsmassagepraktijk in Amsterdam. Ze is naast masseur ook psycholoog. “Het is veelal een
drukke tijd voor dames die zwanger zijn in
Amsterdam. Meestal moet naast een drukke
baan en de voorbereiding op de komst van
de baby ook verhuisd worden naar een groter huis. Vrouwen komen daarom bij mij om
zich te ontspannen. Hun fysieke klachten
verminderen en ze kunnen bewust de tijd
nemen voor hun zwangerschap. Ik merk dat
de dames zich prettig voelen dankzij de massage. Ze slapen beter, hebben minder klachten en raken vertrouwd met hun lichaam.
Het is echt een energieboost. Bevallen is dus
maar één doel. Prettig de zwangerschap
doorkomen, is een ander doel.” Daarnaast
wijst ze op de mogelijkheid om speciﬁek voor
w
de bevalling acupunctuur toe te passen, om
de baarmoeder te verzachten. Of voetmassage, om de weeën te versterken.
sa
Ge pijn tijdens bevalling
Geen
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen (KNOV) verwijst naar een
Ve
studie van Tiﬀany Field. Tiﬀany Field is een
st
gerenommeerd onderzoeker die vele studies
naar de eﬀecten van massage heeft uitgevoerd en veel artikelen en boeken geschreven
heeft. In de studie worden twee behandelingen bij depressieve zwangeren vergeleken.
Een uur psychotherapie per week met twintig minuten massage en een uur psychotherapie per week zonder massage zijn de uitgangspunten. “Hier gaat het dus eigenlijk
om de meerwaarde van massage. Die bleek
er te zijn. Vrouwen die ook werden gemas-

Bea van der Vegt van massagepraktijk Be
Touched in Haarlem.
seerd, rapporteerden minder depressieve
gevoelens en angst. Ze bleken ook lagere
cortisolwaardes te hebben, een stresshormoon. Het standpunt van de KNOV inzake
massage is dat als zwangere vrouwen het
prettig vinden en er baat bij vinden ze het
vooral moeten doen. “Voor zover wij weten
zijn er geen schadelijke eﬀecten van massage bekend. Wel denken wij dat je voorzichtig moet zijn met de verwachtingen die je
schept. Je moet niet verwachten dat als je
massagetherapie hebt ondergaan, pijn tijdens de bevalling uitblijft. Je moet het in
eerste instantie doen voor de ontspanning
en het aangename gevoel.”
Steun van de doula
Kitty Bloemenkamp is gynaecologe en perinatoloog - gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen waarbij de zwangerschap
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met problemen verloopt - in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij nam deel aan
de stuurgroep zwangerschap en geboorte.
De babysterfte in Nederland baart zorgen
en daarom moet het aantal gevallen van
vermijdbare babysterfte in de komende vijf
jaar halveren. Zo moeten vrouwen gezonder
aan een zwangerschap beginnen, weet
Bloemenkamp en verwijst daarbij naar de
aanbevelingen die recent in de richting van
Ab Klink, minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, zijn gegaan. “Gezond oud
worden begint al in de baarmoeder. Dit vereist een kanteling van een reactieve naar
een meer proactieve benadering van de
zorg rond zwangerschap en geboorte. Het
betekent vooraf de best mogelijke condities
voor een eventuele zwangerschap creëren
en niet afwachten totdat zich tijdens de
zwangerschap of bevalling risico’s voordoen.” Bij die goede condities kan tijdens
de bevalling ook massage een rol spelen.
Bloemenkamp verwijst naar het onderzoek
van Moberg, de Zweedse hoogleraar in de
fysiologie. Het hormoon oxytocine wordt
daarin het bindings- of het knuﬀelhormoon
genoemd. Dat levert onthaasting, genezing
en verbondenheid op. De doulatechniek past
daar goed bij. De doula wordt ook wel geboortecoach genoemd en biedt letterlijk en
ﬁguurlijk steun tijdens zwangerschap en
geboorte. Acupressuur, klassieke massage
en voetreﬂexmassage kunnen tot de diensten van deze begeleider behoren. “Door te
masseren - of eigenlijk gewoon zachtjes te
aaien - tijdens de bevalling kun je de weeën
onderhouden. Wanneer een doula aanwezig
is, kan dit de bevalling versnellen. En een
massage - wanneer deze goed wordt toegepast - is uiteraard nooit verkeerd.” Bloemenkamp kan geen uitspraak doen over de zin
van massage voordat de bevalling zich aanmeldt. “Er is in Nederland nooit structureel
onderzoek gedaan naar de gevolgen van
massage. De plannen om hieraan te beginnen zijn overigens ook niet aanwezig.”
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