
Wetenschappelijk bewezen: 
massage   doet veel meer dan je alleen een goed gevoel geven!

Ontvang je regelmatig een massage? Dan weet je hoe ontspannend dit kan werken, je 
ervaart een compleet goed gevoel... Maar massage doet veel meer dan je alleen maar 
goed laten voelen.

Iedereen weet het eigenlijk wel maar het wordt dikwijls maar echt voor waar aangenomen 
als het wetenschappelijk bewezen en meetbaar is.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat massage zowel psychische als lichamelijke 
gezondheidsvoordelen biedt. Het onderzoek stond onder leiding van Dr. Mark Rapaport en
werd uitgevoerd aan het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. 
29 personen kregen een Zweedse massage, 24 personen kregen een iets lichtere 
massage met zachtere aanrakingen.
De wetenschappers namen voor en na de massage bloedmonsters af. De resultaten 
toonden grote positieve veranderingen aan in de samenstelling van het bloed:

Wetenschappelijk bewezen positieve effecten van de Zweedse massage

• Duidelijke toename van lymfocyten. 
◦ Dat zijn een type witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan 

van schadelijke invloeden van buitenaf, het immuunsysteem.
• Cortisol-niveau nam af.

◦ Dat is een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress, een te veel aan cortisol 
kan slaapproblemen, uitputting, concentratieproblemen, hart- en vaatziekten, 
overgewicht, … veroorzaken.

• Antidiuretisch hormoon nam af.
◦ Bij een teveel van dat hormoon hou je water vast waarbij gewichtstoename, en 

oedeem veroorzaakt. Dit kan klachten geven als verwarring en sufheid. Het 
hormoon speelt ook een rol in agressief gedrag.

Wetenschappelijk bewezen positieve effecten van een zachte massage

• Oxytocine nam toe
◦ Dat is een hormoon dat je een gevoel van veiligheid en geborgenheid en 

warmte geeft.
◦ Hormoon dat maakt dat we ons gelukkig voelen.
◦ Het maakt je beter bestand tegen stress en laat je lichaam sneller tot rust 

komen.
• Corticotropin-releasing hormoon neemt af

◦ Dat hormoon stimuleert de aanmaak van cortisol
◦ Het zorgt er dus voor dat stress verminderd.

Dankzij massages word je minder snel ziek vanwege de positieve effecten op het 
immuunsysteem en ook lichamelijke ziektes die worden veroorzaakt door stress krijgen 
minder kans. Ook psychische klachten worden voorkomen of nemen af. 

Conclusie: Massage is een boost voor zowel lichaam als geest!


