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Paul Klaver is in 1987 in Naarden begonnen met een groepspraktijk voor

fysiotherapie en heeft inmiddels 5 vestigingen in deze regio. In onze

moderne praktijk staan ervaren therapeuten voor u klaar om u te verlossen

van uw fysieke ongemakken.

De cursussen zwangerschaps fitness vinden plaats op donderdagavond 

van 19.00 - 20.00 uur in onze fysiotherapiepraktijk aan de 

Burg. van Hasseltlaan 2 in Naarden (vlakbij station Naarden-Bussum). 

Voor meer informatie en aanmeldingen bel 035 - 695 04 22

zwangerschaps fitness 

gezond en fit
tijdens uw 

zwangerschap
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Tijdens de cursus zwangerschapsfitness ligt de nadruk op het trainen in onze

fitnessruimte, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de eventuele

klachten en beperkingen die bij de zwangerschap kunnen optreden. 

De bedoeling is, dat de zwangeren met een zo goed mogelijke conditie hun

zwangerschap door komen en optimaal hun bevalling ingaan. Om dit te

bereiken wordt er informatie gegeven over o.a. de bekkenbodemspier. 

Ook wordt er een speciale avond gewijd aan ademhaling en het opvangen van

de weeën tijdens de bevalling. Tijdens deze avond zijn de partners van harte

welkom.

Tevens is er de mogelijkheid, na de bevalling, te komen trainen om de conditie

en spierkracht weer op peil te krijgen. Ook hierbij wordt informatie gegeven

over o.a. het tillen van de baby, de juiste lichaamshouding etc. 

Er wordt getraind in groepjes van 5- 6 dames onder leiding van een

gespecialiseerde fysiotherapeute. Er kan gestart worden bij een

zwangerschapsduur van ongeveer 3 maanden.

De cursussen vinden plaats op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur in onze

fysiotherapiepraktijk aan de Burg. van Hasseltlaan 2 in Naarden (vlakbij station

Naarden-Bussum). 

een conditie nu en voor de toekomst
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