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Door: Lizet van Triet

Midden in een woonwijk is Hospice Dôme een oase van rust. Het biedt  
in ruim opgezette en vriendelijk ingerichte kamers deskundige zorg en  
onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten.  
Verpleegkundigen Christa Eigenraam en Marjan van Manen masseren  
regelmatig de voeten van hun cliënten om zo onder andere voor meer  
ontspanning te zorgen: “Deze behandelingen geven veel voldoening.”

Complementaire zorg: 
voetmassage 
In de laatste fase van iemands leven 
kan een voet- en/of handmassage 
de cliënt helpen zich beter te voe-
len. Dat is de ervaring van de twee 
hospiceverpleegkundigen en docen-
ten, werkzaam in Hospice Dôme in 
Amersfoort. Christa en Marjan on-
dersteunen cliënten in deze zorg- 
instelling en willen zo zorgen voor 
een bijna-thuisgevoel: “Het is heel 
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bijzonder om hier te mogen werken 
en zo een bijdrage te kunnen leve-
ren aan de afrondende fase van het 
leven van onze gasten.” 

Complementaire zorg
Om het welbevinden van de gast te 
vergroten en het lijden te verlichten, 
geven Christa en Marjan voetmassa-
ges. Ook andere verpleegkundigen 

en vrijwilligers hebben leren mas-
seren. Dit is een onderdeel van de 
aangeboden complementaire zorg. 
Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de termen complementaire en 
alternatieve therapie. Christa: “Een 
complementaire of aanvullende the-
rapie volg je naast of na een regu-
liere medische behandeling. Dat kan 
de patiënt helpen om zich beter te 

voelen waardoor je mogelijk de kwa-
liteit van leven kan verbeteren. Wij 
claimen absoluut niet dat deze mas-
sage de zieke geneest.” Er bestaan 
verschillende vormen van comple-
mentaire therapieën zoals massage, 
aromatherapie en muziektherapie. 
Marjan: “Een van de belangrijkste 
redenen dat onze gasten voor een 
massage kiezen, is dat het hen helpt 
zich wat beter te voelen. Het is een 
natuurlijke manier om te helpen 
ontspannen en om beter overweg 
te kunnen met stress, (hoofd)pijn en 
onrust. Door de massage komt men 
vaker in een beter humeur, verbetert 
de slaap en het totale welbevinden.”

Genieten van de kleine dingen
Christa: “Ons doel is onder meer 
vermindering van depressie, ver-
moeidheid en spanning te bewerk-
stelligen. Uiteraard overleggen we 
met elke gast of er behoefte aan is.” 
Het mooie aan hun werk is, zo ver-
tellen de hospiceverpleegkundigen, 
dat hun gasten nog vaak genieten 

van de kleine dingen in hun leven en 
dus ook van de massage die zij ont-
vangen. Christa en Marjan kunnen 
veel voor iemand betekenen. Mar-
jan: “Het er zijn voor onze cliënten is 
heel fijn. De massage, een soort ver-
wenzorg, helpt zowel om pijn als om 
medicijnengebruik daartegen te ver-
minderen. Daarnaast praten mensen 
daardoor nog wel eens over wat hen 
dwars zit. Bovendien slapen ze erna 
beter doordat ze minder piekeren.” 
Daarnaast geven de twee cursussen 
in complementaire zorg: “Dit om zo 
de positieve effecten ervan te kun-
nen doorgeven (zie kader).”

Voet- of handmassage?
Naast de voeten worden eveneens 
de handen regelmatig gemasseerd. 
Christa: “Tijdens de intake komen 
zaken aan bod waarvoor een gast 
kan kiezen. En we vertellen over de 
massage als wij denken dat het op 
dat moment een mooie optie is om 
de gast extra mee te verwennen.” 
Marjan vult aan: “Bijvoorbeeld vlak 

voor het slapen gaan kan een gast 
onrustig worden door gepieker. Dan 
vertel ik over de massagemogelijkhe-
den. Meestal kiest een cliënt voor een 
voetmassage. Dat voelt veiliger dan 
massage van de hand(en). Het komt 
minder dichtbij want een handmas-
sage wordt nogal eens als (te) intiem 
ervaren.” Hoewel deze behandeling 
ook aan de familie aangeleerd kan 
worden, masseren de verpleegkun-
digen toch meestal zelf. Christa: “De 
naasten zijn blij als hun dierbare ge-
niet. En het helpt in het loslaatproces 
als dat door een ander bewerkstel-
ligd wordt.”

Contact maken
Als de gast voor een voetmassage 
heeft gekozen, maakt de masseur 
eerst contact met beide voeten door 
de handpalm op de wreef te leggen 
en even vast te houden. Een zach-
te strijking vanaf de enkel richting 
tenen volgt. Dan een tractie door 
beide hielen vast te houden en daar 
licht aan te trekken. Daarna wikkelt 
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Christa de linkervoet in een hand-
doek en start de behandeling op de 
andere voet door eerst een laagje 
aromatische olie aan te brengen (zie 
foto 1).

Losmaken
Om de spanning uit de voet te halen, 
maakt Christa de middenvoetsbeen-
tjes los. Daartoe zet ze haar handen 
aan weerszijde van de voet, ter hoog-
te van de tenen. Haar handen be-
wegen vervolgens in tegengestelde 
richting. Deze handeling volgt op het 
losmaken van elke teen afzonderlijk. 
Zij start bij de grote teen en op foto 
2 is te zien dat ze bij de vierde teen 
is aanbeland. Bij een volgende hand-
greep omvat Christa de hiel en trekt 
tijdens de inademing van haar cliënt 
aan de voet. Tijdens de uitademing 
laat ze los (foto 3).

Kruislingse ef�eurages
Tijdens de effleurages die Christa 
geeft, oefent ze niet veel druk uit: 

“Het gaat om de ontspannende wer-
king.” Vandaar dat ze rustig over de 
voet en het onderbeen heen strijkt, in 
alle mogelijke richtingen. Kruislingse 
effleurages horen daar ook bij. Daar-
toe wrijft ze vanaf de tenen met bei-
de handen naar de enkel, kruislings 
over de bovenzijde van de voet (zie 
foto 4). Over de voetzool maakt ze 
met haar duimen eveneens kruisling-
se effleurages vanaf de hiel richting 
tenen.
 
Afsluiting
Ter afsluiting strijkt Christa vanaf 
het onderbeen naar de tenen. Daar-
na krijgt de linkervoet een identieke 
massage. Tot slot pakt Christa beide 
enkels vast en geeft ze voorzichtig 
een tractie. Die laat ze daarna weer 
rustig los. Dan dekt ze beide voeten 
af. Een voetmassage duurt ongeveer 
dertig minuten, afhankelijk van de 
conditie van de gast. Als de cliënt in 
slaap is gevallen, loopt ze stil de ka-
mer uit. Het komt ook voor dat zij 

haar gast eerst een kopje warme thee 
geeft.

Handmassage
Zoals gezegd kan de gast eveneens 
kiezen voor een handmassage. De 
handgrepen komen voor een groot 
deel overeen met die van een voet-
massage. Christa demonstreert speci-
aal voor de lezers van dit vakblad een 
handmassage. Na een intermitteren-
de druk geeft zij strijkingen over de 
rug van de hand. Dat doet ze zowel 
met de volle hand (foto 5) als met 
haar duimtoppen (foto 6).

Zwemvliesjes
Net als bij de voeten masseert Christa 
op de handen de zogenaamde zwem-
vliesjes (zie foto 7) met cirkelende be-
wegingen. De handpalm en de pols 
komen eveneens uitgebreid aan bod.
De handmassage sluit ze af door over 
de gehele hand zachte strijkingen te 
geven, vanaf de pols naar de vingers 
(zie foto 8).

Cursus  
Speciaal voor verpleegkun-
digen en vrijwilligers - werk-
zaam in de gezondheidszorg 
- geven Christa Eigenraam en 
Marjan van Manen in Hospi-
ce Dôme in Amersfoort een 
cursus hand- en voetmassa-
ge. Tijdens een avond komen 
zowel theorie (indicaties/
contra-indicaties) als praktijk 
aan de orde. Marjan: “Het is 
mooi om het zelf tijdens het 
oefenen te ervaren. Hoe is 
het als jijzelf met of zonder 
gevoel en aandacht gemas-
seerd wordt. Dat verschil 
merk je echt!” Ook aromathe-
rapie komt aan bod. Christa: 
“We bespreken verschillende 
oliën die invloed hebben op 
lichaam en geest.” 
Voor meer info: 

www.hospicedome.nl.


