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YVLO-ZwangerFit ®: Eigentijdse lessen
tijdens en na de zwangerschap!
Om je fit te voelen tijdens de zwangerschap,
je voor te bereiden op de bevalling en voor
een snel herstel na de bevalling, is het bij ons
mogelijk om het programma ZwangerFit te
volgen. Er kunnen zowel actieve lessen als
theorielessen gevolgd worden.
ZwangerFit: Actieve lessen
Vrouwen die tijdens de zwangerschap
voldoende bewegen hebben minder last van
zwangerschapsongemakken, zijn beter
voorbereid op de bevalling en herstellen
sneller in de periode na de bevalling. De
bevalling is een zware fysieke inspanning.
Door te trainen op conditie en kracht ben je
beter voorbereid op de bevalling en ontwikkel
je een beter uithoudingsvermogen. Je krijgt
meer zelfvertrouwen en meer kennis over de
effecten van de zwangerschap op je lichaam,
ZwangerFit is zowel geschikt voor vrouwen
met veel- als met weinig of geen sportervaring. De actieve lessen worden in kleine
groepen in de oefenruimte gegeven.
Vanaf 12 weken zwangerschap kun je starten
met de cursus. Deelname kan tot aan de
bevalling.
Vier tot zes weken na de bevalling kan weer
gestart worden met ZwangerFit. Ook als je
niet aan het ZwangerFit-programma hebt
deelgenomen, kan je je aanmelden voor de
postpartum trainingen.

Inhoud Actieve lessen:
Warming-up, lichte fitheidtraining gericht op
het verbeteren en/of behouden van de
conditie, versterking van diverse
spiergroepen. Speciale aandacht voor
coördinatie, stabilisatie en kracht van de
spieren rond het bekken, de bekkenbodem
en de rug- en buikspieren. Er wordt geëindigd
met ontspannings- en ademhalingsoefeningen.Naast ondersteunende muziek wordt er
gebruik gemaakt van diverse materialen zoals
oefenballen, dynabands, gewichtjes en ander
oefenmateriaal.
Duur: 1 uur
ZwangerFit: Theorielessen
De theorielessen worden gegeven in blokken
van 5 lessen en zijn los van de actieve lessen
te volgen. De lessen geven een goede
voorbereiding op de bevalling.
Opbouw van de lessen:
Opbouw van de lessen:
Les 1: Ademhaling en ontspanning
Les 2: Uitleg over de start van de bevalling,
de ontsluitingsfase en het opvangen
van de weeën
Les 3: Uitleg over de uitdrijvingsfase,
ademhalingstechnieken en
pershoudingen
Les 4: Geboorte en het kraambed
Les 5: Partner les, uitleg over de rol
van de partner tijdens de bevalling
Duur: 45 minuten
ZwangerFit wordt gegeven door
fysiotherapeute en ZwangerFit docente
Susie Lemain.

*ZwangerFit is een product van YVLO. YVLO-ZwangerFit ® mag alleen gegeven worden
door gecertificeerde ZwangerFit docenten. Alle docenten zijn fysiotherapeut,
waardoor de kwaliteit van de begeleiding hoog blijft.
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