Meer behandelingen en beweegactiviteiten:
• Fysiotherapie

• Circuittraining

• Bekkenfysiotherapie

• Personal training

• Manuele therapie

• Re-integratietraining

• Dry Needling

• Bodymix

• McKenzie therapie

• Doelgroeptraining

• Neurorevalidatie

• Pilates

• Oncologische fysio

• SeniorFit

• Kaakklachten

• PelviFit

• Massage

• DiabetesFit

• Medische fitness

• Herstel in beweging

• Revalidatietraining

• ZwangerFit

SPORT
ZwangerFit©

Adressen
Locatie De Wedren
Waldeck Pyrmontsingel 69, 6524 BA Nijmegen, tel. 024-3222754
Locatie MCNO
Berg en Dalseweg 61-63, 6522 BB Nijmegen, tel. 024-3606912

www.mcno-fysiodewedren.nl
info@mcno-fysiodewedren.nl
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Sporten tijdens en na de zwangerschap
Met ZwangerFit blijf je fit en verbeter je je houding en bewegen in de periode rond
de zwangerschap. In deze eigentijdse cursus wordt rekening gehouden met de mogelijkheden tijdens de zwangerschap, oftewel veilig sporten. Uiteraard wordt er veel
aandacht besteed aan de stabiliserende spieren van de rug, het bekken en aan de
bekkenbodemspieren. De docent is bekkenfysiotherapeut.

De les
We starten met een warming-up op muziek. Daarna worden oefeningen gedaan voor spierversterking, coördinatie en stabiliteit met speciale aandacht voor het bekken- en bekkenbodemgebied. We
eindigen de les met ademhalings- en ontspanningsoefeningen. We gebruiken regelmatig de fitness
apparatuur en kleine oefenmaterialen zoals gewichtjes en dynabands. Ook elementen uit Pilates en
Yoga komen aan bod.

Voor wie?
Gezonde zwangeren kunnen meedoen vanaf 16 wk zwangerschap. Na de bevalling kan er gestart
worden vanaf 4 wk na de bevalling. Vrouwen met bekken- / bekkenbodemklachten kunnen ook
deelnemen. Bij andere klachten of bij twijfel wordt zonodig overlegd met de verloskundige of
gynaecoloog.

Waarom ?
Veel vrouwen stoppen met sporten als ze zwanger zijn. De laatste tijd wordt duidelijk dat sporten
tijdens de zwangerschap juist goed is.
• Voor je energieniveau
• Voor je bloeddruk
• Voor je nachtrust
• Voor het herstel na de bevalling
Vrouwen die bekkenbodemoefeningen doen tijdens de zwangerschap hebben minder kans op bekkenbodemklachten na de bevalling.

Extra theorieles
We hebben er voor gekozen om geen theoriedeel in te passen in de lessen. Mocht je behoefte hebben
aan meer informatie of begeleiding dan kun je met de docent een individuele les afspreken, bv samen
met je partner of een klein groepje. Hierin kunnen op aanvraag onderwerpen als het opvangen van
de weeën, het persen, de ademtechnieken aan bod komen. En natuurlijk de rol van de partner bij de
bevalling. Een extra les wordt in overleg afgesproken. Les aan huis is ook mogelijk.

Door wie?
De lessen worden gegeven door Suzan Spijkerman. zij is bekkenfysiotherapeut en
gecertificeerd NVFB-ZwangerFit® docente. U wordt begeleid op uw eigen niveau. Door het rustige
karakter van de oefeningen is de kans op blessures klein.

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden met het intakeformulier dat u vindt op de website. Mocht u nog vragen hebben,
neem gerust contact op.

Vergoeding?
Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de leskosten.

Rooster
Donderdag MCNO
19:00 - 20:00 Suzan
20:00 - 21:00 Suzan
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