
Vierhandenmassage

de Vierhandenmassage kent eenzelfde opbouw als de hawaiiaanse lomi-lomi massage. 
daarnaast kunnen de masseurs structuur aanbrengen in de Variatie als zij zich laten 
leiden door hun intuïtie. margrit: “Vanuit mijn geVoel masseer ik gedeeltelijk naar eigen 
inzicht; ik ga af op datgene wat ik Voel dat de cliënt nodig heeft.” een Van beide masseurs 
kan daarin leiden: de een geeft aan waar er gemasseerd wordt en de ander Volgt. “wel 
stemmen beide masseurs het tempo en het ritme op elkaar af.”

Toen Margrit Siemerink 

twaalf jaar geleden 

een reinigingskuur 

onderging in de Arden-

nen, maakte zij kennis 

met de Vierhanden-

massage. “Dit was een 

buitengewoon helende 

ervaring waardoor 

ik alle spanning kon 

loslaten. Ook voor 

masseurs is het heel 

fijn. Én het is een 

feest om zo te kunnen 

samenwerken.” In 

haar praktijk voor 

psychosociaaltherapie 

en intuïtieve massage 

in Oosterhout krijgt 

Margrit er regelmatig 

cliënten voor. Daar-

naast doceert ze deze 

heerlijke en ontspan-

nende massage in haar 

opleidingsinstituut.

Lezersaanbieding 
Margrit siemerink biedt haar cliënten de Vierhandenmassage aan. Het kan dat de cliënt zelf iemand meeneemt die (enige) ervaring met massage 
heeft. Ook is het mogelijk dat Margrit een collega vraagt om samen met haar deze behandeling te geven. er zijn twee manieren om een cursus in de 
Vierhandenmassage te volgen. in een privéles voor twee krijgt ieder in vier uur tijd de massage-ervaring, zowel als masseur alsook als cliënt. Het is 
daarnaast mogelijk om in twee dagen van elk acht uur de behandeling te leren. daarbij wordt natuurlijk niet alleen tijd gereserveerd om de massage 
te oefenen, maar ook voor de voorbereidende meditatie. Margrit: “daarbij is aandacht voor de ademhaling en voor het aanwezig zijn in het hier en 
nu. dit om zo vanuit rust en aandacht contact te kunnen maken met de ander, met de cliënt.” speciaal voor de abonnees heeft Margrit siemerink 
de volgende aanbieding: de middagworkshop van 4 uur voor twee personen kost geen €140 per persoon, maar slechts €115. de tweedaagse cursus 
kost normaal €250 en voor abonnees maar €200. Wilt u daarvoor in aanmerking komen, stuur dan een mail met uw naam en adresgegevens naar 
redactie@estheticienne.nl.
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Voorbereiding
Margrit heeft voor dit artikel de bij haar afgestudeerde student anne Haiber gevraagd gezamenlijk de Vierhandenmassage te geven. anne werkt ook 
als intuïtief masseur en geeft deze behandeling graag. de ruimte is voorverwarmd, net als de doeken waarmee het model wordt afgedekt. Margrit en 
anne verwelkomen de cliënt met thee en vragen haar daarna om op de buik op de tafel te gaan liggen. Margrit vertelt vervolgens dat deze massage in 
Hawaii wordt gegeven als een dorpeling in een bijzondere situatie verkeert. alle inwoners van het dorp masseren dan 48 uur lang om deze persoon te 
ondersteunen. Margrit: “daar doet deze massage aan denken. Vier handen masseren het gehele lichaam van de cliënt een uur lang. deze intense erva-
ring is ook fijn als iemand iets te vieren heeft of een speciale periode wil afsluiten.” De masseurs starten door eerst een moment voor zichzelf te nemen 
om te kunnen gronden en zich op de ademhaling te kunnen richten. Om zich op elkaar af te stemmen, brengen ze de handen drie maal op de inademing 
omhoog (foto 1) en op de uitademing naar beneden (foto 2). dan maken ze contact (foto 3). na enkele strijkingen over de handdoek houdt ieder een 
voet met twee handen vast. Margrit: “alsof je spanning meeneemt en weghaalt.” Vervolgens maken ze contact met het hoofd en de schouders (foto 4). 
Het model ervaart dit als een liefdevolle en vertrouwenwekkende handgreep. 
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Warme olie
Pittige ritmische muziek, die langzaam rustig en meditatief wordt, klinkt door in de ruimte. de warme olie vloeit rijkelijk (foto 5). Het doet het model 
denken aan een Indiase ayurvedische behandeling. Margrit: “We gebruiken zo’n 100 ml per behandeling en ik let er op dat de olie niet te warm is. Aan 
de plantaardige olie voeg ik soms een etherische olie toe. dit hangt af van de cliënt of deze dat lekker vindt. de ene masseur schenkt de olie, de ander 
verdeelt het. belangrijk hierbij is dat volle handen voelend de olie verdelen. en de aandacht van anne is bij haar handen waarmee ze contact maakt 
met het model.” De strijkingen van Anne en Margrit verlopen vanaf het hoofd naar de voeten. Zo voeren ze spanning af. Op foto’s 6 en 7 is te zien dat 
zij beiden op hetzelfde lichaamsdeel masseren. De handen effleureren zoveel mogelijk synchroon en omvatten tegelijkertijd zoveel mogelijk weefsel 
met de volle hand. als op bepaalde gebieden meer spanning wordt gevonden, geven de masseurs daar frictie (foto 8).

intuïtie
na de simultane strijkingen volgt het meer intuïtieve deel. zowel Margrit als anne voelen wat er nodig is; Margrit staat aan het 
hoofdeinde en anne bij de voeten. Margrit: “We gaan gedeeltelijk onze eigen gang, waarbij we wel steeds meenemen hoe de 
cliënt daarop reageert. bovendien blijven we via oogcontact op elkaar afstemmen.” zo start Margrit met het extra aandacht 
geven aan de schouders, terwijl anne de voeten masseert. daarna strijken ze naar elkaar toe. de handen ontmoeten elkaar op de 
heupen (foto 9). Margrit vertelt dat contact met de handen van de cliënt belangrijk is. Terwijl anne de benen masseert, houdt zij 
haar handen op die van het model (foto 10). 
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Voorzijde
eenzelfde ritueel volgt op de voorzijde. Op foto 11 omvatten de masseurs al strijkend het gelaat en glijden ze over de schouders. Op foto 12 geven 
zij ook effleurages rond de schouderkop. Margrit trekt op foto 13 voorzichtig aan de haren, terwijl Anne tegelijkertijd de voeten aanpakt. De behan-
deling wordt afgesloten doordat de vier handen van het hoofd in rustig tempo naar de voeten strijken. Terwijl de cliënt wordt afgedekt met warme 
doeken geniet deze nog even na. Margrit beklemtoont dat daarbij niet teveel gesproken hoeft te worden: “Het is fijner om bij het gevoel te blijven.” 
Met een kopje thee, wat gedroogd fruit en wat noten komt de cliënt vervolgens bij.

VOOr Meer 

InFOrMATIe: 

WWW. inTuiTie-

VeMassage.nL.

8

12 13

ES150608 MASSAGE.indd   33 27-05-15   11:55


