Gezondheidscentrum de Akkers biedt:

ZwangerFit®

Voor een fitte zwangerschap en een snel
herstel na de bevalling.
Gezondheidscentrum de Akkers
Lenteakker 3
3206 TB Spijkenisse
Tel: 0181-670065
a.leeuwen@gcdeakkers.nl
Arina Mud-van Leeuwen
ZwangerFit® docent en fysiotherapeut

Gezondheidscentrum de Akkers biedt
Zwanger Fit®
Wilt u zo fit mogelijk blijven tijdens de
zwangerschap en snel herstellen na de
bevalling?
Dan is ZwangerFit® iets voor u.

Het is wetenschappelijk bewezen dat sporten
tijdens de zwangerschap vele voordelen heeft. Zo
kunt u klachten en ongemakken tijdens de
zwangerschap voorkomen of verminderen. De
bevalling verloopt in het algemeen makkelijker en
het herstel na de bevalling beter en sneller

www.careyn.nl/gezondheidscentrum-de-akkers

Wat is ZwangerFit®?
ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor
vrouwen die zwanger zijn. Op deze manier
kunt u zich goed voorbereiden op alle
veranderingen rondom uw zwangerschap,
werken aan u conditie en mobiliteit.
De cursus bestaat uit een actief gedeelte
(oefeningen) en uit een gedeelte coaching
(uitleg). De thema’s die aan bod zullen komen zijn:
 Houding, eventueel rugpijn en hormonen
 Weeën en persen
 Bekkenbodem
 Kraamtijd
 Partneravond, rol partner
 Herstel na de bevalling en functionele
omgang met de baby
Het hoofddoel van de cursus?
De cursus helpt u zo fit mogelijk te zijn en te
blijven tijdens de gehele zwangerschap en snel te
herstellen na de bevalling. Verder wordt er
aandacht besteed aan het voorkomen van
eventuele problemen tijdens de zwangerschap.

Waar en wanneer?
De cursus vindt wekelijks plaats op donderdagavond
om 18:15-19:45 uur in de vernieuwde oefenruimte
van Gezondheidscentrum de Akkers afdeling
fysiotherapie.
De datum van de eerstvolgende cursus kunt u
vinden op de website:

Kosten?
De kosten van de cursus bedragen € 135,ZwangerFit® wordt door verschillende
zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar.

Voor wie?
Deelname aan de cursus kan al vanaf de 16e week
van u zwangerschap. Voordat de cursus wordt u
gevraagd een vragenlijst in te vullen zodat de coach
kan beoordelen of u voor deze cursus geschikt bent.
Cursusduur?
De ZwangerFit® wordt gegeven in een cursus van 8
bijeenkomsten van 1,5 uur. Hiervan zijn 7
bijeenkomsten tijdens de zwangerschap en 1
bijeenkomst na de bevalling.
De bijeenkomsten bestaan uit een deel informatie/
voorlichting en een deel oefeningen.

Iets voor u en wilt u aanmelden?
Neem contact op met de ZwangerFit® coach
Arina Mud- van Leeuwen
Telefonisch: 0181-670065
Per e mail: a.leeuwen@gcdeakkers.nl
Zwanger maar liever persoonlijke begeleiding?
Naast deze cursus kunt ook bij ons terecht voor
fysiotherapie behandeling tijdens en na de
zwangerschap. Ook hiervoor kunt u contact
opnemen met Arina Mud-van Leeuwen,
telefoonnummer 0181-670065 (ma, wo, do)
mailadres: a.leeuwen@gcdeakkers.nl

