
Happy Kids Massage staat voor 

liefdevolle, respectvolle, gewenste aanraking met aandacht 

gegeven. 

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is gewenste lichamelijke 

aanraking een eerste levensbehoefte. Het verbetert de concentratie, 

helpt lichamelijke klachten door drukte verminderen, zorgt voor 

onderlinge verbondenheid en geeft een gevoel van welbehagen. In 

meerdere landen wordt onderlinge kindermassage al jaren zeer 

succesvol toegepast tegen pesten. 

Deze vorm van massage kan over de kleding heen gegeven worden. De 

kaarten zijn op meerdere manieren toe te passen. Zo kan je het 

natuurlijk als kwartet set gebruiken maar ook met de grepen eenvoudig 

je eigen massage samenstellen. 

 

 

 

 

De kaarten zijn uitgebracht door Corina Elzenaar. De auteur/uitgeefster stelt zich niet 

verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het toepassen van 

de kaarten/massagegrepen. Wanneer er vragen zijn kun je contact opnemen met 

Corina Elzenaar. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke manier dan 

ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeefster. 

 

 

    Corina Elzenaar 

Kindermassagecoach en 

Happy Kids Massage Therapist 

 

 

 

 

 



Hoe gebruik je de kaarten voor het geven van een massage: 

• Spreek van te voren af wie de ontvanger en de gever is. 

• Begin een massage altijd met de beginkaart  (contact maken) en 

eindig ook op deze manier. 

• De ontvanger kan de massage zittend of liggend op de grond 

ontvangen. Wat voor jullie beide prettig voelt. 

• Als ontvanger mag je altijd aangeven waar je niet aangeraakt wil 

worden of juist wel. Spreek dit van de voren af. 

• Vraag altijd, voordat je een massage begint, om toestemming. 

 
Belangrijk om te weten voordat je gaat masseren: 
 
Zorg ervoor dat je/jullie zelf rustig zijn voordat je gaat masseren. Begin 
daarom eerst met de Butterfly Hug of Ontspannings oefening . 
Veel kinderen zijn hoog gevoelig. Wanneer jij als gever hoog in de stress 
zit, zal je kind dit snel aanvoelen. De massage voelt dan niet prettig aan 
en het kind kan er zelf ook druk van worden.  
 

• Laat de ‘masseur’ even stevig in de handen wrijven om deze op te 
warmen. 

 

• Vraag altijd eerst toestemming: ‘mag ik je masseren?’ 
 

• Maak contact door de handen op de basispositie te leggen. 
Sommige grepen worden met één hand gegeven. Laat dan 
ondertussen de andere hand op de schouder rusten en zorg tijdens 
de massage dat je altijd zoveel mogelijk contact blijft houden. Dit 
zorgt voor rust. 

 
Massage moet leuk zijn en geen moeten. Ook al is het goed voor 
kinderen, houd het altijd leuk en speels en dring niets op. Massage heeft 
alleen effect als het goed voelt en gewenst is. Dan maakt het lichaam oa 
het gelukshormoon oxytocine aan, wat ervoor zorgt dat je een blij 
gevoel krijgt en beter in je vel zit. Het is de tegenhanger van adrenaline, 
wat we tegenwoordig vaak te veel hebben. Het grote voordeel is dat 
zowel gever als ontvanger het stofje aanmaken. 
 
 

 

 



Beginkaart: 

Adem even een keer diep in en uit en leg vervolgens je beide handen op 

het punt van contact maken. Wanneer de ontvanger voor je zit legt de 

gever de beide handen op de schouders. 

Adem nogmaals diep in en uit en begin vervolgens met de massage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotkaart: 

Leg weer beide handen op het contactpunt waar je ook de massage 

begonnen bent. Adem diep in en uit, en laat vervolgens los. Schud je 

handen even los. 

Optie: 

Strijk van boven over het hoofd, naar beneden over de schouders 

richting de handen. Doe dit nogmaals en dan langs de rug naar 

beneden. 

Laat degene die is gemasseerd even rustig bijkomen. 

Je kan vervolgens vragen stellen/laten stellen als: 

• Vond je het lekker? 

• Wat vond je het lekkerst? 

• Wat zou er anders kunnen de volgende keer? 

 

 



De sets en uitleg van de grepen: 

 

 

Kyara: 

 

Hart 

Teken met één of twee handen een hart. Met twee handen 

begin je bovenaan. 

 

Kevertje 

Maak met twee of drie vingers een lopende beweging. 

 

Zon 

Teken met een vlakke hand of met één vinger eerst een 

cirkel en daarna met je vinger één voor één de zonnestralen. 

 

 

Toby: 

 

Cirkel 

Teken met een vlakke hand of met één vinger een cirkel. 

 

Leeuw 

Maak van je vingers klauwen en maak zigzag strepen van 

boven naar beneden. 

 

Wolk 

Teken met een vlakke hand of met één vinger een wolk of 

meerdere kleine wolkjes. 

 

 



Yamar: 

 

Kruis 

Teken met vlakke hand of met één vinger een kruis. Dit kan 

rechtopstaand of als x teken.  

 

Slang 

Maak met een vlakke hand kronkelende bewegingen van 

boven naar beneden of van beneden naar boven.  

Ook dit kan natuurlijk weer met één vinger. 

 

Regen  

Maak met al je vingers van beide handen tikkende 

bewegingen. Dit kan op het hoofd, op de schouders, op de 

rug, op de armen en natuurlijk op de benen.  

 

Fatima: 

 

Vierkant 

Teken met vlakke hand of met één vinger de vorm van een 

vierkant. 

 

Aap 

Maak korte veegbewegingen vanuit het midden naar de 

zijkant, steeds om en om of met beide handen tegelijk. 

 

Regenboog 

Teken met een vlakke hand of met één vinger een regenboog 

op de rug. Je kan dit één keer doen of meerdere keren voor 

alle kleuren van de regenboog. 

 

 



Yena 

 

Driehoek 

Teken met vlakke hand of met één vinger de vorm van een 

driehoek. Richting maakt niet uit. 

 

Bloem 

Teken een spiraal met een vlakke hand voor een grote bloem 

of teken met je vinger kleine spiraaltjes voor kleine 

bloemetjes. Dit kan eerst van buiten naar binnen en dan weer 

van binnen naar buiten.  

 

Krokodil 

Maak met je wijsvinger, middelvinger en duim 

knijpbewegingen alsof je vingers de bek van een krokodil zijn.  

 

Mayson 

 

Onweer 

Teken met beide handen tegelijk van boven naar beneden 

een bliksemstraal. Dit kan natuurlijk ook met twee vingers.  

 

Olifant 

Maak met je vuisten om en om stapbewegingen alsof het de 

poten van een olifant zijn. Pas op dat je NIET op de 

ruggenwervel of andere botten te hard trommelt. Kinderen 

vinden deze greep vaak geweldig, maar let goed op dat ze 

niet te enthousiast gaan trommelen.  

 

 

 

 



 

Aardbeving 

Leg beide handen ieder op één plek en maak schuddende 

bewegingen. Dit kun je het beste doen aan de zijkant van het 

lichaam. Je kunt bijvoorbeeld bovenaan beginnen en dan 

steeds een stukje naar beneden gaan.  

 

Kids 

 

Water 

Teken golven met je vlakke hand of met twee vingers.  

Golven kunnen groot, maar ook klein zijn.  

 

Boom 

Ga met twee vlakke handen tegelijk van beneden naar boven 

over de schouders heen en dan óf bij de zijkant van de rug 

weer naar beneden óf via de armen. 

 

Vuur 

Leg je beide handen op elkaar en teken een 8 over de rug. 

Dit kan zowel horizontaal als verticaal. 

 

 

 

Tip: leer eerste de namen van de grepen voordat je begint 

het kwartet spel. 

De winnaar van het kwartet spel ontvangt een massage met 

de door hem/haar gewonnen grepen. Laat hem/haar zelf 

kiezen wie de massage mag geven. 

Je kan de kaartjes ook los gebruiken en met de grote 

afbeeldingen van de grepen zelf een massage samenstellen. 

De Happy Kids Massage grepen zijn verdeeld in vier groepen: 

Vormen, Weer, Natuur en Dieren.  

Weet jij welke greep bij welke groep hoort?   

 

 


