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HOOFDSTUK 1 THAISE YOGAMASSAGE  

Thaise Yogamassage bestaat uit een combinatie van yoga met acupressuur en is qua massagevorm 

uniek. Shiatsu werkt vooral op de meridianen, acupressuur op specifieke drukpunten, de klassieke  

Westerse (sport)massages op de spieren, Fysiotherapie en Manuele therapie op zenuwbanen, 

spieren, botten en gewrichten. De Thaise Yogamassage omvat alles. Je spieren worden soepel 

gemaakt, je botten en gewrichten sterker, je zenuwbanen en energiebanen geactiveerd en beter in 

balans gebracht. Door deze combinatie vormt de Thaise Yogamassage zowel fysiek, mentaal als 

energetisch een ware weldaad.  

Thaise Yogamassage heeft veel weg van een dans: de masseur begeleidt de cliënt in allerlei 

strekkingen die vloeiend en ritmisch in elkaar over gaan. Deze aan de yoga ontleende strekkingen 

worden gecombineerd met drukpuntmassage. De vloeiende, ritmische bewegingen vergelijkt men 

ook wel met duizend golven die je lichaam wassen. Lichamelijk en mentaal voel je je na afloop van 

een Thaise Yogamassage als herboren: vitaal, in je kracht en tegelijkertijd in een diepe, meditatieve 

ontspanning. Thaise Yogamassage verbetert je natuurlijk vermogen tot evenwicht, genezing en 

meesterschap over je eigen leven.  

Thaise Yogamassage wordt gegeven vanuit een holistisch perspectief. Lichaam en geest staan 

volgens deze zienswijze direct met elkaar in verbinding en oefenen invloed op elkaar uit. Een van de 

belangrijkste principes binnen de Thaise geneeskunst is de “Cirkel van het leven”. Deze cirkel staat 

symbool voor de manier waarop tegen gezondheid, lichaam en ziektes wordt aangekeken. De cirkel 

bestaat uit drie delen: lichaam, energie en spiritualiteit. Deze hebben direct invloed op elkaar. 

Gezondheid bestaat volgens deze leer uit het in balans zijn van alle drie de aspecten. De Thaise 

Yogamassage werkt, via het lichaam, op het energiesysteem. Dit gebeurt d.m.v .drukpuntmassage op 

de energiebanen. De spirituele Boeddhistische achtergrond vormt de basis van waaruit deze massage 

is ontstaan. Het is dan ook geen toeval dat Metta, liefdevolle aandacht, binnen deze massage 

centraal staat.  

Thaise Yogamassage geeft men therapeutisch, maar vooral ook preventief. Thaise Yogamassage 

houdt je lichamelijk en mentaal langer jong en vitaal. In het westen kunnen veel mensen baat 

hebben bij deze massagevorm: veel typisch Westerse klachten, die onder invloed van stress en/of 

gebrek aan lichaamsbeweging en lichaamsbewustzijn ontstaan, kun je ermee verminderen en 

voorkomen.  
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De Thai zelf kennen als geen ander de positieve uitwerking van hun massage. In tempels worden 

monniken er in onderwezen, zodat ze zieken kunnen genezen. Maar niet alleen de monniken zijn 

bedreven in de Thaise Yogamassage. Jong en oud heeft de basis van deze techniek onder de knie en 

je ziet dan ook regelmatig mensen elkaar masseren. Naast het feit dat het gezond is voor lichaam en 

geest, vormt het voor hen ook gewoon een gezellige sociale bezigheid. Zeker omdat het met de 

kleren aan gegeven wordt, is het voor ons ook gemakkelijk op te nemen in ons sociale leven. Gewoon 

even gezellig de schouders, handen, voeten of bijvoorbeeld het hoofd van je partner of vriend(in) 

masseren vormt een leuke bezigheid die de vriendschap kan verrijken.  

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die ernaar streeft een nieuwe dimensie van welzijn en plezier 

aan zijn/haar leven te geven.  
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HOOFDSTUK 2: UITWERKING VAN DE THAISE YOGAMASSAGE  

Door de combinatie van meditatie met yoga en drukpuntmassage heeft de Thaise Yogamassage een 

krachtige uitwerking. Hieronder staan de belangrijkste.  

� Houdt je fysiek en mentaal langer jong. 

� Verbetert je energiedoorstroming. 

� Maakt je spieren en gewrichten sterk en soepel. 

� Verbetert je lichaamshouding. 

� Verbetert de werking van je organen. 

� Brengt een diepe, meditatieve ontspanning. 

� Maakt je lichaam soepel. 

� Voorkomt/ vermindert rug- nek- en schouderklachten. 

� Verbetert je energiedoorstroming. 

� Vermindert chronische hoofdpijn/migraine. 

� Verbetert je afweermechanisme/weerstand.  

� Versterkt de hara (middelpunt fysieke en mentale kracht) van zowel masseur als gemasseerde. 

� Verbetert de lichaamscoördinatie van de masseur.  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HOOFDSTUK 3 DO’S & DONT’S 

Do’s  

Omgeving 

� Zorg voor een rustige omgeving en zorg ervoor dat je niet gestoord wordt tijdens het 

geven van de massage. Zet je telefoon uit. 

� Zorg voor een comfortabele, niet te harde maar ook zeker niet te zachte ondergrond. 

Een futon, Thaise massagemat of dek-matras zijn zeer geschikt om op te werken. Als je 

die niet hebt leg dan een aantal wollen dekens op de grond en werk daarop.  

Self-care 

� Zorg dat je zelf ontspannen bent als je de massage geeft. Doe vooraf een aantal yoga-, 

ademhalings- of meditatieoefeningen.  

� Werk vanuit een positieve intentie en accepterende, liefdevolle houding.  

� Let op je eigen lichaamshouding. 

� Werk vanuit je hara oftewel centrum. 

� Gebruik je lichaamsgewicht en maak gebruik van de zwaartekracht niet spierkracht 

� Houdt je rug en armen recht en je schouders laag. 

� Bescherm je knieën (bijvoorbeeld door er een kussentje onder te plaatsen). 

Afstemming 

� Zorg voor een goede intake en ben je bewust van ‘rode vlaggen’; neem altijd het zekere 

voor het onzekere wanneer iemand serieuze klachten heeft. Overleg bij twijfel altijd met 

een arts of fysiotherapeut.  

� Check gedurende de massage regelmatig hoe de gemasseerde de druk ervaart. 

� Zorg ervoor dat de gemasseerde zich voldoende op zijn of haar gemak voelt om aan te 

geven als iets te pittig is of onprettig voelt.  

� Leg het verschil uit tussen ‘goede pijn’ (die direct na een strekking weer verdwijnt) en 

‘slechte pijn’. 

� Vertel kort wat de massage inhoudt en wat het effect is.  

� Vertel globaal wat je tijdens de behandeling wilt gaan doen.   
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Dont’s  

� Ga niet experimenteren met mensen die ernstige/serieuze klachten hebben. 

� Doe jezelf geen pijn en ga niet over je eigen grenzen. 

Gebruik NOOIT strekkingen bij: 

� Een whiplash (geen strekkingen of rotaties van nek/hoofd). 

� Een hernia (geen strekkingen of rotaties van betreffende lichaamsdeel). 

� Iemand die hypermobiel is (risico dat gewricht uit de kom schiet). 

� Iemand met een heupprothese. 

� Kanker tijdens de chemokuur behandeling (de Thaise massage is dan veel te pittig). 

� Als lymfeklieren zijn verwijderd in deze plus omliggende regio niet strekken en masseren. 

 

Aanvullend 

� Zorg voor een kan water en adviseer de gemasseerde na afloop van de massage 

voldoende water te drinken, om op deze manier het lichaam te helpen afvalstoffen af te 

voeren.  

� Oefen de massage op zoveel mogelijk verschillende personen. Om de massage goed 

onder de knie te krijgen is het belangrijk om veel te oefenen. Ieder lichaam is anders en 

uniek, dus door met veel verschillende mensen te werken geef je jezelf de mogelijkheid 

om goed te leren afstemmen. 

 

  



THAI DEE het opleidingsinstituut voor Thaise Yogamassage  7 | P a g i n a  

 

 

HOOFDSTUK 4 VRAGEN BIJ START MASSAGE – INTAKE  

Voor meer specifieke aanwijzingen bij klachten neem samen met de gemasseerde voor aanvang van 

de massage onderstaande vragen door.  

1. Vraag de cliënt naar zijn/haar wensen. 

2. Zijn er lichamelijke klachten of blessures waar je rekening mee moet houden? Sla bij 

blessures het betreffende lichaamsdeel over (in elk geval de strekkingen). 

3. Heeft de gemasseerde een hoge bloeddruk? Zo ja, geen strekkingen waarbij beide benen 

de lucht in worden gebracht. 

4. Heeft de gemasseerde last van hartklachten? Zo ja, geen strekkingen waarbij beide 

benen de lucht in worden gebracht.  

5. Is de gemasseerde zwanger? Zo ja, geef de eerste 12 weken geen massages. Na 12 weken 

masseer je met milde druk en lichte strekkingen, leg de nadruk van de massage vooral op 

ontspanning. Masseren in zijligging is voor de meeste zwangere vrouwen het prettigst 

omdat de rug zo het meest kan ontspannen. Sla de buik over.  

6. Heeft de gemasseerde last van spataderen? Zo ja, gebruik alleen milde druk voor de 

benen.  

7. Is de gemasseerde ooit geopereerd? Waaraan en wanneer? Als de operatie korter dan 3 

maanden geleden is, sla je het betreffende lichaamsdeel over. Als de operatie langer dan 

3 maanden geleden is: als het lichaamsdeel volledig hersteld is kun je gewoon masseren; 

als het nog niet volledig hersteld is sla je het betreffende lichaamsdeel over.  

8. Gebruikt de gemasseerde bloedverdunners? Zo ja, gebruik dan milde druk i.v.m. risico op 

bloeduitstortingen. 

9. Heeft de gemasseerde reuma, fibromyalgie of ontstekingen aan de gewrichten? Als het 

gewricht ontstoken sla je het gewricht over! Als er geen ontstekingen zijn op moment 

van massage, leg dan de nadruk vooral op ontspanning, gebruik alleen milde druk en 

milde strekkingen. Het lichaam raakt snel overprikkeld wat juist verergering van de 

klachten kan geven.  
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HOOFDSTUK 5 DE PRAKTIJK 

PRAKTISCHE UITVOERING 

Let op: 

1. Rechte armen en rug, borst vooruit, hoofd omhoog. 

2. Laat de beweging vanuit je buik ontstaan. 

3. Juiste flow (wieg- en schommelbeweging). 

4. Gelijkmatig tempo. 

5. Zink niet direct maximaal in maar bouw de druk / strekking op. 

6. Bij krijgerhouding voet ver naar voren. Tenen blijven voor de knie. 

 

1: afstemmen en intentie 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2: tractie – lichaam strekken en recht leggen 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



THAI DEE het opleidingsinstituut voor Thaise Yogamassage  9 | P a g i n a  

 

 

3: palmdruk wandel / palmdruk- binnenzijde voeten 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4: palmdruk wandel – binnenzijde onderbenen 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5: adductoren 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6: onderrug, bil en dorsaal flexoren voet 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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7: hefboom voor iliopsoas en WK 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8: “helikopter” 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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9: Sen arm masseren 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10: vinger flexoren strekken 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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11: tractie schouders (alternerend) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

12: massage  en strekken van armen  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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BUIKLIGGING 

13:  stretch voorzijde benen en onderrug 

 

 

 

14: losdraaien schouders 

 

 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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15: los schudden wervelkolom 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

16: los schudden wervelkolom 

  

 


