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In deze paper wil ik een huidige stand van zaken geven over welke mogelijke effecten van massage
en in het bijzonder massage bij kanker, een recent populair onderzoeksonderwerp1. Het is een eerste
aanzet om verder onderzoek in België te motiveren, gezien het belang van deze aanvullende
gezondheidszorg voor kankerpatiënten om hun levenskwaliteit tijdens hun behandeling of
revalidatieproces te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op niet palliatieve kankerpatiënten.
Een eerste vaststelling is dat dit nieuwe onderzoekthema, nog onvoldoende is onderzocht om
definitieve vaststellingen te kunnen doen, zeker betreft de lange termijn effecten van massage op
kankerpatiënten.2 Een grootschalig onderzoek bij verschillende type kankerpatiënten met een
degelijke methodologie is hiervoor nodig3. Uit een systematische review van 1325 papers worden
volgende bewijzen weerhouden: massage kan misschien een korte termijn effect hebben op het
reduceren van angst bij kankerpatiënten en kan een positief effect hebben op fysieke symptomen
zoals pijn en misselijkheid.4
Specifiek voor borstkankerpatiënten heb ik volgende onderzoeksresultaten gevonden. Tijdens een
onderzoek bij 86 vrouwen met primaire borstkanker kregen de experimentele groep twee keer per
week een klassieke rug en nek massage van 30 minuten. De controle groep kreeg geen bijkomende
behandeling naast hun reguliere therapie. Een significante reductie van het fysieke ‘discomfort’ en
vermoeidheid werd vastgesteld. Op het vlak van stemmingswisselingen waren de resultaten minder
eenduidig, tenzij de massage steeds door dezelfde masseur werd uitgevoerd. 5 In een andere
pilootstudie werd gepeild naar het effect van massage op de levenskwaliteit van
borstkankerpatiënten. Zij kregen 3 keer een half uur massage gedurende 3 weken. De patiënten
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rapporteerde een significant verschil in angstgevoelens, slaapkwaliteit, hun levenskwaliteit en
algemeen functioneren. De resultaten waren niet consistent op het misselijkheid, overgeven,
verminderde stressgevoelens en pijnreductie6. In het onderzoek naar de waarde van
massagetherapie bij patiënten in een borstkliniek werd een survey gehouden bij 68 patiënten die
regelmatig een massage in het ziekenhuis kregen. Uit deze enquête (response rate 56%) bleek dat
alle participanten aangaven dat een massage hielp om hen te ontspannen. Het overgrote deel
rapporteerde eveneens een effect in mindering van spierspanning. Meer dan 75% rapporteerde een
verschil in vermoeidheid, een gevoel van welbehagen , een verbetering van slaapkwaliteit en
denkvermogen7. In Zweden werd stil gestaan bij de fysieke korte termijn voordelen van een zachte
volledige lichaamsmassage. In vergelijk met de controle groep die een gesprek kreeg, werd een
verlaging van de hartslag, de systolische bloeddruk en NK (natural killer) celactiviteit vastgesteld. In
tegenstelling tot sommige andere onderzoeken8 werd geen vermindering van het cortisol hormoon
weerhouden9. Deze onderzoeken illustreren de conflicten in de resultaten over effecten van
massage bij kankerpatiënten om definitieve uitspraken te kunnen doen10.
Op het vlak van auto immuniteit en weerstand tegen ontstekingen kan een Zweedse massage helpen
bij gezonde proefpersonen11, wat van groot belang kan zijn bij kankerpatiënten. Zo stelden ze
tijdens deze studie een sterk vermindering van het ‘arginine-vasopressin’ gehalte in hun bloed. In
tegenstelling tot andere studies was er geen stijging van het oxytocine hormoon, het zogenaamde
knuffelhormoon dat in relatie staat tot het serotonine gehalte (de goed gevoel stof). Een hoger
gehalte van serotonine kan dan weer een pijnstillend effect hebben naast de gekende
antidepressieve effecten12.
Er zijn dus veel positieve effecten mogelijk door massages bij kankerpatiënten toe te passen in
Vlaanderen, maar vele onderzoeksresultaten moeten worden bevestigd door grootschalig onderzoek
van deze vrij recente therapie. Toch is een aangepaste massage voor kankerpatiënten noodzakelijk
om mogelijke risico’s te vermijden. Daarom pleit de Society for Oncology Massage13 voor een
bijkomende opleiding voor masseurs die kankerpatiënten als klanten willen behandelen. Ze
informeren kankerpatiënten over welke aanpassingen van reguliere massagetechnieken nodig zijn
om volgende risico’s te vermijden : vermoeidheid, pijn, misselijkheid, onnodige verhoging risico op
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bloedklonters en lymfoedeem, vermindering bloedcellen,….14 In een interview met Gayle Mcdonald,
één van de grondlegsters van massage bij kanker, geeft ze via verschillende cases aan welke risico’s
er verbonden zijn aan een niet aangepaste massagetherapie. Zo bericht ze over kankerpatiënten die
na een massage met te zware druk uitoefening klaagden over griepachtige symptomen, zware
vermoeidheid en ergere pijn. Therapeuten moeten worden getraind om te weten hoe ze kunnen
omgaan met bijvoorbeeld verwijderde lymfeknopen, behandeling van post chirurgische zones, … 15
Het organiseren van een Vlaamse opleiding massage bij kanker voor masseurs is daarom een must.
Deze vaststellingen onderstrepen eveneens het belang van goed geïnformeerde kankerpatiënten én
masseurs om een degelijke massagepraktijk op een veilige manier toegankelijk te maken voor
kankerpatiënten.
Tenslotte wil ik wijzen op het belang van aanvullende complementaire zorg naast de reguliere
geneeskunde. Vooral jongere, hoger opgeleide kankerpatiënten hebben interesse in deze
behandelwijzen. De populariteit verschilt sterk van land tot land en is tijdsgebonden. Hun
belangrijkste motief is het verhogen van hun weerstand naast de wil om een actieve rol op te nemen
in hun genezing. De plaats van massage binnen de aanvullende complementaire zorg wordt ter
discussie gesteld in het Nederlandse handboek Oncologie16. Zij categoriseren dit onder
welzijnsbehandeling. Bovenstaande onderzoeken suggereren echter wel een duidelijk effect op de
gezondheid van kankerpatiënten naast de stijging van het welzijnsgevoel.
In de Verenigde Staten wordt massage wel onder aanvullende gezondheidszorg gecategoriseerd.17
Hoewel er een “overload” van informatie is terug te vinden op het internet over kanker en
complementaire therapieën, zijn niet alle websites een bron van kwalitatieve informatie. Zo werd de
websites van de erkende kankerinstituten in de Verenigde Staten onder de loep genomen. De
kwaliteit van de websites verschilde sterk. Slechts 7% had een uitmuntende score (80% of meer)
vanuit het perspectief van de (mantelzorgers van de) kankerpatiënt die zoekend is naar degelijke
informatie.18
VZW Massageweb wil deze recente wetenschappelijke inzichten integreren in haar werking. Door
structurele verankering in de reguliere massagesector via het webplatform zullen zowel masseurs als
kankerpatiënten worden gesensibiliseerd over de mogelijkheden én beperkingen die massage bij
kanker biedt. Een kritische benadering over de gezondheidseffecten staat voorop om een correcte
beeldvorming tot stand te brengen. VZW Massageweb wil bovendien een actieve rol vervullen door
toekomstig wetenschappelijk onderzoek te faciliteren.
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