Cursus Feldenkrais
Wie wel eens gelet heeft op het gemak
waarmee kinderen zich bewegen, weet dat
bewegen geen moeite hoeft te kosten en
plezierig kan zijn. Volwassenen zijn vaak zo
in beslag genomen door drukte of zorgen, dat
ze zich nauwelijks bewust zijn van de manier
waarop ze bezig zijn, zich bewegen.
Wanneer u benieuwd bent naar de manier
waarop u beweegt en functioneert, dan is
deze cursus wat voor u. Allerlei lichamelijke
ongemakken, zoals rug- en gewrichtsklachten,
spanning- of ademhalingsproblemen kunnen
aanleiding vormen tot het volgen van
Feldenkraislessen. Maar ook sporters, musici
en dansers die blessures willen voorkomen
en zoeken naar een betere coördinatie
kunnen deelnemen aan de lessen. Onder
professionele begeleiding krijgt u in zes weken
(zes lessen) een introductie van de Feldenkrais
leermethode aangereikt.
De cursussen Feldenkrais worden begeleid door
een collega die een extra vierjarige opleiding
tot Feldenkrais docent gevolgd heeft.

Cursus Adem- en Ontspanning
Door diverse omstandigheden in ons leven
bouwen we spanning op in ons lichaam.
Wanneer we onvoldoende de tijd nemen om
te herstellen, om te ontspannen, wordt die
opgebouwde spanning permanent. Deze gaat
zich vastzetten in ons lichaam.

Na verloop van tijd kan dit lichamelijke
klachten veroorzaken die in eerste instantie
niets te maken lijken te hebben met
de oorspronkelijke spanning.
Deze cursus geeft u inzicht en helpt u bij het
herstellen van een natuurlijke en ontspannen
adembeweging. Ademen wordt weer een
natuurlijk proces, waarbij de adem niet hoeft te
worden “gehaald”, maar kan worden toegelaten.
Goed leren ademen vergroot de bewustwording.
Door het waarnemen van de adembeweging
krijgt men meer inzicht in de manier waarop
men met zichzelf en de omgeving omgaat.

Waar kunnen we u verder
mee helpen?
Naast mee te doen met ZwangerFit, FysioFit of
één van de diverse cursussen kunt u, op medische indicatie, in onze praktijk terecht voor:
• Fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Manuele therapie
• Oedeemtherapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Adem- en Ontspanningstherapie
• Bewust Beter Bewegen
• Dry needling

De cursus bestaat uit zes lessen in
groepsverband van één uur, waarin adem- en
ontspanningstechnieken aan bod komen.
De cursussen Adem- en Ontspanning worden
begeleid door een collega die een extra
vierjarige opleiding gevolgd heeft tot Adem- en
Ontspanningstherapeut volgens de methode
Van Dixhoorn.

Kosten en vergoeding
Vraag gerust aan uw therapeut of de
receptioniste wat de kosten zijn van
ZwangerFit of een cursus. ZwangerFit geeft
fysiotherapeutische begeleiding, maar is niet
op medische indicatie en valt dus buiten het
domein van fysiotherapie. ZwangerFit en de
cursussen worden meestal niet vergoed door
de zorgverzekeraar.
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ZwangerFit

De theorielessen worden 4x per jaar gegeven en
bestaan uit 5 lessen van een half uur en één les
van een uur samen met de partner.

Deze folder bevat informatie over ZwangerFit en
over diverse cursussen die onze praktijk aanbiedt.

ZwangerFit
Ben je zwanger en wil je fit blijven?
Dan is ZwangerFit iets voor jou!
Eén keer per week een uur trainen en
preventief oefenen om zo fit mogelijk
te blijven gedurende de zwangerschap.
Er wordt getraind op muziek, op
medisch verantwoorde oefenapparatuur en met klein oefenmateriaal
zoals de dynaband en de oefenbal.
ZwangerFit is een eigentijdse cursus
voor de zwangere en pas bevallen
vrouw. In deze vernieuwde opzet van
zwangerschapsbegeleiding is de
jarenlange ervaring op het gebied van
zwangerschapsgym gebundeld met de
laatste inzichten over training, bekkenpijn en de kennis van de functie en
dysfunctie van de bekkenbodem.
De lessen ZwangerFit worden gegeven
door een NVFB- ZwangerFit docent

De theoretische onderwerpen wisselen
regelmatig en aan bod komen onder andere:
1. Uitleg over de veranderingen in de
zwangerschap en de periode na de bevalling.
2. De voorbereiding op de bevalling.
3. De kennisoverdracht over het bekken en de
bekkenbodem
4. Een goede toilethouding en de tiltechnieken

Intake
Deelname
De zwangere vrouw kan al vanaf de 16e week van
haar zwangerschap meedoen met oefenen tot aan
haar bevalling. Door het oefenen blijft de conditie
en de spierkracht behouden. Tevens kunnen al
relatief vroeg in de zwangerschap de spieren in het
bekken en de bekkenbodem preventief getraind
worden en kan er advies gegeven worden.
De pas bevallen vrouw kan vanaf de 6e week na
de bevalling de training weer starten. Hierbij zal
de conditie en de spierkracht weer opgebouwd
worden, waarbij er extra aandacht gegeven wordt
aan de functie van de bekkenbodem en houding.
Bij ZwangerFit kunnen zowel zwangere vrouwen
als vrouwen na hun bevalling tegelijk oefenen.
De indeling van de groepen is afhankelijk van de
deelnemers op dat moment.

ZwangerFit kent een scheiding van
actieve lessen en theorielessen.
De actieve lessen ZwangerFit bestaan uit
een combinatie van kracht-, coördinatie en
conditietraining.

Er vindt een intake plaats bij iedere vrouw, die
zich opgeeft voor ZwangerFit.
Deze intake vindt zowel plaats voor deelname
aan de eerste les ZwangerFit, als voorafgaand
aan de eerste les na de bevalling.

Diverse cursussen
Interesseert u zich (beroepsmatig) voor een
bepaald thema, wilt u uw behandelresultaat
onderhouden en wilt u met een cursus meedoen?
Fysio-Ermelo Prins & Staal geeft diverse
cursussen in groepsverband waar u zich kunt
verdiepen in een bepaalde bewegingsmethodiek
of u kunt ontdekken wat adem- en ontspannings
technieken doen met uw lichamelijke en
mentale gespannenheid.

Cursus Bewust Beter Bewegen
De cursus Bewust Beter Bewegen bestaat om
u te helpen bij het vinden van een balans in
uw bewegingen. Tijdens de cursus wordt een
set oefeningen aangereikt die de 3B-stretch
genoemd wordt. Onder professionele
begeleiding leert u de verschillende oefeningen

in zes weken (zes lessen). De oefeningen komen
uit het concept Mobilizing Awareness® van
Servaas Mes, Canada. De cursus Bewust Beter
Bewegen is gebaseerd op de ideeën van het
bovengenoemde concept en verder ontwikkeld
door Karin Vaessen en Hans Kropman.
Het uitvoeren van de 3B-stretch kan zorgen
voor ontspanning, behoud of vergroten van
bewegelijkheid en herstel van originele
bewegingspatronen. Na afloop van de cursus
bent u in staat om de 3B-stretch op ontspannen
wijze in tien minuten te doen. U kunt de
oefeningen gebruiken wanneer u denkt dat u
ze nodig hebt. De oefeningen kunt u overal
doen zonder hulpmiddelen en zijn geschikt voor
jong en oud. De training wordt bewust aan het
einde van de dag gehouden, zodat u daarna
ontspannen uw bed in kunt rollen.
De cursussen Bewust Beter Bewegen worden
begeleid door fysiotherapeuten die hiervoor een
extra opleiding gevolgd hebben.

