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massagetherapie bij pubers

door Judith Hofman



Wat gaan we doen?

• RUST in de puberteit door jezelf én de hond te leren ontspannen -> Go 

Kynomassage

• Maar… vooral niet overdrijven hoor… bij puberen hoort ook Go 

bananas !!!

• Pubertijd vanuit massage bekeken

• Meedenken met casussen:

– Puber met probleem gedrag

– Puber met probleem lichaam

– Puber ‘gewoon’

• Meedoen met oefeningen:

– ‘Rust in jezelf’

– ‘Hands-off’ – grenzen ontdekken

– ‘Uit je hoofd, in je lijf’
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Oefening ‘Rust in jezelf’

• Rust bij je puber, start met rust in jezelf

• Aanraking en massage werken ‘beiden 

kanten’ op -> ontspanning voor de hond 

én jezelf -> het is een samenwerking -> 

het ‘moeten’ ontspannen bestaat niet

• Pluchen hond of op je eigen been

• Let op:

– Ontspannen houding en ademhaling

– Langzame uitvoering

– Structuur



Visie op de puberteit vanuit 

Kynomassage



ONRUST in de pubertijd – Go Bananas

De puberteit zorgt voor veel veranderingen in het lichaam, het is 

als het ware een ‘overgangsfase’ naar volwassenheid:

• Fysiek: het lichaam groeit en is op zoek naar een nieuwe fysieke 

balans -> wisselende energie, verhoogd risico blessures

• Emotioneel: emoties ontwikkelen in positieve of negatieve zin ->

emotie ‘angst’ kan de overhand nemen, wisselingen in 

gemoedstoestand en energie, onrust en frustratie

• Mentaal: de hersenen ‘kunnen’ en ‘willen’ meer -> meer 

begrijpen en meer inzicht zorgen ook voor meer frustratie, minder 

concentratie, veranderende communicatie



ONRUST in de pubertijd

Factoren in de omgeving of vanuit het interne milieu van de 

hond kunnen deze veranderingen extra beïnvloeden, denk aan:

• Verhuizing

• Scheiding tussen huisgenoten

• Overlijden van een dierbare

• Onderlinge ‘concurrentie’

• Blessure

• Operatie

• Ziekte

• Lichamelijke aandoening



ONRUST in de pubertijd

• Veranderingen kunnen de hond én de begeleider onzeker maken

• Meestal komt het wel goed als begeleider meegaat met de veranderingen 

van de hond:

– Heeft begrip van én voor deze levensfase 

(denk ook even terug!)

– Geeft ruimte om grenzen te ontdekken, maar 

stelt ook duidelijk grenzen

– Helpt de hond zelfstandiger te worden

– Geeft steun aan de hond als het té lastig wordt

– Werkt samen met de hond

– Is flexibel en heeft humor

• Wat als de veranderingen té groot zijn, er stress optreedt en de puberteit een 

probleem kan worden?



Stress heeft invloed op…

Prikkels komen binnen via de zintuigen en worden verwerkt door de 
hersenen. Bij stress zijn er twee belangrijke routes in de hersenen extra 
actief:

Stress-route 1: 
Samenwerking Hypothalamus, Hypofyse, bijnieren en 
Hippocampus
– Bij stress kan Hippocampus niet goed remmen -> teveel cortisol

Stress-route 2:
Samenwerking Frontale kwab, Amygdala en Hypothalamus
– Bij stress remt de frontale kwab de amygdala niet goed -> versterking 

stress-route 1

-> Invloed autonome zenuwstelsel



Reactie op het autonome zenuwstelsel

Verstoring in het systeem van actie 
en rust:
- Orthosympaticus (fight-flight)
- Parasympaticus (rest-digest) 



STRESS heeft invloed op…

• Prikkelverwerking, problemen met modulatie prikkels 

hersenen

• Balans in hormonen en neurotransmitters

• Leerprocessen en concentratie

• Lichaamsbewustzijn en proprioceptie

• Ontgiften lichaamsweefsels -> spanning wordt voelbaar in het onderhuidse bindweefsel, de 

spieren en de peesaanhechtingen, er ontstaan vervuiling van de weefsels

• Werking van de organen -> invloed ademhaling, hartslag, maag, darmen (intolerantie)

• Slaap

• Immuunsysteem

• Hersteltijd fysiek, emotioneel én mentaal -> onbalans



Stresspatroon voorkomen of doorbreken

Bij stress kun je veel zelf door de hond te leren ontspannen !!!  

• ‘Bewust aanraken’ -> stimuleert positieve emotie CARE

• Balans in emoties -> stimuleren positieve emoties PLAY – SEEKING, voorkomen 

negatieve emoties FEAR – GRIEF – RAGE – HATE - PAIN

• Beweging -> activeert structuren in de hersenen waardoor emoties geremd 

worden en stresshormonen afnemen; zorgt dat bindweefsel, spieren en 

gewrichten van verse voedingsstoffen worden voorzien en afvalproducten beter 

kwijt kunnen

• Slapen -> heeft positieve invloed op structuren in de hersenen die emoties 

remmen en brengt meer balans in orthosympaticus en parasympaticus 

(fight/flight – rest/digest)



RUST in de puberteit – Go Kynomassage

Leren ontspannen fysiek, emotioneel én mentaal

• Fysiek: door aanrakingen en opbouwende massage kan het lichaam weer 

in beweging komen en spanning leren loslaten, wetenschap onderbouwt 

het effect -> aanrakingen geven binnen 5 min toename van 

‘gelukshormonen’ en na 30 min afname van stresshormonen

• Emotioneel: emoties kun je leren ontdekken door goed te kijken naar de 

communicatiesignalen van de hond, ‘luister’ je goed, dan ontstaat er een 

samenwerking en kan de hond in eigen tempo leren ontspannen

• Mentaal: het leren aanraken en ontspannen werkt hetzelfde als training en 

zorgt voor meer lichaamsbewustzijn en verhogen van de concentratie



Meedoen met de 
Prakijkcasussen

Vanuit privacy klant en hond 

-> niet filmen



Ridgeback 1 jaar
probleem lichaam / probleem gedrag / ‘gewoon’



Probleem lichaam met doorwerking in gedrag

Vraag
• Erg drukke hond, kan snel te hoog in emotie gaan en 

vertoont dan rijgedrag

Analyse IOP
• Onrustig, gespannen houding, erg lief en speels
• Ontziet links achter
• Rimpels in het gelaat
• Warm hoofd, koud bekken -> onbalans sympathicus 

en parasympathicus
• Gespannen nek en schouders -> verkleuring
• Spanningspatroon loopt door over gehele rug, langs 

achterpoot naar achillespees

Doorverwijzing
Naar DA -> scheur in de kruisband

Resultaat

Nu 4 maanden verder -> RUST



Markiesje 9 maanden
probleem lichaam / probleem gedrag / ‘ gewoon’



Probleem gedrag en lichaam vanuit trauma

Vraag
• Trauma nestsituatie -> whiplash, kwam ‘al bijtend’ het nest uit
• Vanaf 10 weken behandeling Chiropractie, Osteopathie, speuren en gedragsbegeleiding -> 

doorverwezen voor massagetherapie
• Samen leren ontspannen bij overprikkeling
• Tuigje ontspannen aan kunnen doen

Analyse IOP
• Creatief werken met spel en palpatie, samen met begeleider palperen
• Hitte en hoge spanning schedelaanzet en bekken -> parasympaticus te actief
• Trekkingen 

Resultaat
• 2 dagen na 1e sessie -> veel emotionele ontlading, op ontspannen momenten in huis werkt 

‘bewust aanraken’ goed
• Na 1 maand -> mag al veel meer, lijf is veel meer ontspannen
• Na 3 maanden -> het gaat goed! Osteopaat blij verrast, lijfje was ontspannen, tuigje zonder 

stress aan, is buiten veel meer ontspannen -> RUST
• Coachingsrol richting begeleider, groei zelfvertrouwen, samen weer LOL!



Sessie 2 – 1 maand na sessie 1



Weimaraner 2 jaar

probleem lichaam / probleem gedrag / ‘ gewoon’



Probleem gedrag

Vraag

• Burn-out, overtraind/overwerkt

• Doorverwijzing Holistisch DA

• Rust in het hoofd met massage

Analyse IOP

• Leeft op de voorhand

• Veel spanning schedelaanzet, nek, schouders, T11-L4 -> bolling rug

• Groeven in aangezicht

Resultaat

• Tijdens de sessie is het moment van het filmpje het enige moment dat hij stil heeft 
gezeten

• Thuis speelt er teveel, geen rust voor aanrakingen, wel samen wandelen, spelen, leuke 
dingen doen

• Advies -> geen ‘bewust aanraken’ opbouwen



Praktijk Puber-consult

Zelf aan de slag !!!



Het Puber-consult

• Uitsluiten of er sprake is van pijn 

of burn-out, speelt er meer, dan 

doorverwijzen

• Rust en ontspanning bij 

begeleider én hond

• Leren samenwerken 

in communicatie

• Leren grenzen ontdekken en 

grenzen aangeven

• Maar ook -> 

Gek doen is gezond! 



Het Puber-consult

• Spanningspatroon wervelkolom checken

• Basis leggen voor meer rust en ontspanning met oefening ‘Hands-

off’ en oefening ‘Uit je hoofd, in je lijf’ (gaan we zo oefenen !!!)

• Als je meer mag -> gericht gaan werken met loslaten 

spanningspatroon met fascie-release-massage, 

hoofdpijnmassage, sensorische-integratie-massage



Het Puber-consult

• Creatief werken met:

• Spel (o.a. snuffelkleed)

• Eenvoudige balansoefeningen 

(o.a. poten vragen), bewegingsoefeningen 

(o.a. draven, 8-lopen)

• Actieve stretches (o.a. rondje linksom-rechtsom)

• Klant leren de oefeningen zelf toe te passen, elke 

dag 2 x oefenen is effectiever dan 1 x per 2 weken





Zelf aan de slag !!!

• Je kunt heel veel zelf, maar alleen op een gezonde hond en zonder 

probleem in gedrag (mits ervoor opgeleid)

• Niet werken op plekken met grote temperatuurverschillen, strak 

bindweefsel en/of harde spieren -> vaak blokkades aanwezig -> kun 

je niet zelf oplossen, daar ben je niet voor opgeleid

• Belangrijk = leren het weefsel te voelen en hoe het reageert, voel 

je meer warmte en/of beweging, dan schuif je door

• Altijd zacht werken en op gevoel -> als je de nek teveel in 

beweging brengt, kan dat misselijkheid of diarree 

veroorzaken (n. vagus ‘schrikt zich rot’)



Oefening ‘Hands-off’

• Drukke pubers maken vaak 
contact met vreemden 
vanuit onzekerheid, je kunt 
dit zien aan de hoeveelheid 
communicatiesignalen

• Hersenbanen op rust 
trainen!

• Denk KLEIN
• Uit eigen beweging jou 

opzoeken
• Alleen handen in de buurt
• Bij rust kun je handen naar 

de hond toe bewegen
• Bij rust kun je één hand op 

de hond leggen



Oefening ‘Uit je hoofd, in je lijf!’ 

• Strijking: harkengriff/vlakke hand

• Maak contact vanuit de zijkant van de 
hond met de achterzijde van de hand op 
de schouder

• Als dat goed gaat, draai je je hand om 
en ga je door met de vlakke binnenzijde 
van de hand 

• Maak een combinatie van harkengriff en 
vlakke hand

• Voel of je het weefsel meer in beweging 
komt en warmer wordt

• Hoe rustiger je inzet, hoe meer je gaat 
voelen hoe bindweefsel en spieren in 
beweging komen en warmte afgeven



Meer leren?

• In Nederland én Belgie

• Lezingen

• Workshops 

• Cursussen

• Opleidingen

!!! Nieuw
3-daagse cursus 
‘Stress-reductie’ 
met Bewust 
aanraken



Veel RUST en ONTSPANNING samen toegewenst! 
Maar ook lekker gek doen!

GO KYNOMASSAGE…


