
De zwangerschap is een bijzondere periode vol veranderingen van je lichaam.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna
beter verloopt bij een goede conditie van het lichaam. FITTE MAMA'S is bedoeld voor
zwangere en pas bevallen vrouwen die op een verantwoorde wijze een goede conditie
willen krijgen en behouden.Blijf je fit voelen zodat je optimaal kunt genieten van deze
mooie tijd.

Je kunt al instromen bij FITTE
MAMA’S vanaf de 16e week van de
zwangerschap. Je traint dan mee
tot de bevalling. Na de geboorte
van je baby kun je al vanaf 4 weken
deelnemen om je weer zo snel
mogelijk in je normale conditie
terug te brengen. De cursus duurt
na de bevalling maximaal 9
maanden.

Deelname aan de cursus start met
een intake door de begeleidend
therapeut. Tijdens deze intake
wordt bepaald of er klachten zijn
welke deelname eventueel in de
weg kunnen staan.

De cursus bestaat uit actieve lessen van 60 minuten,1 keer per week.De oefeningen zijn
gericht op het verhogen en/of behouden van de belastbaarheid van het bekken,
bekkenbodem en algehele conditie van het lichaam. Er zal getraind worden in kleine
groepengroepen met een maximum van 8 deelnemers zodat directe begeleiding gewaarborgd is.
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Je krijgt een persoonlijk trainings-
programma dat specifiek op jouw
doelen afgestemd is. De oefeningen
zullen variëren van gebruik van
fitness- en kinesis-apparatuur tot
oefeningen op een bal en grond-
oefeningen. De nadruk van de
oefeningen ligt op versteviging van
het bekken, bekkenbodemspieren
en ontspanning.

Daarnaast ontvang je tijdens de
lessen persoonlijke informatie die
betrekking heeft op de zwanger-
schap, de bevalling en de periode
daarna.

De cursus wordt gegeven door een
fysiotherapeut geschoold in klacht-
en omtrent het bekken en de
bekkenbodem en alles omtrent de
zwangerschap. Mochten er tijdens
de zwangerschap klachten ontstaan
dan kan er snel actie ondernomen
worden door de therapeut.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de cursus, trainingstijden en kosten verwijzen wij je graag
naar onze website:

Mocht je vragen hebben,dan kun je contact met ons opnemen via

www.fysiotherapietilburgreeshof.nl

(013) 571 82 14

Warmondstraat 116,5036 BTTilburg
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