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Gezond Zwanger

Omdat bewegen goed bevalt

Contact
Cesar Westland heeft meerdere vestigingen in 

het Westland. Wilt u zich aanmelden voor een 

behandeling? Heeft u een vraag? Dan kunt u 

telefonisch contact opnemen. U kunt ons ook 

mailen via info@cesarwestland.nl.

 Naaldwijk
 Paramedisch centrum Lijfsupport

 Verhagenplein 3, kamer 13

 2671 HS Naaldwijk

 Telefoon  0174 627 221 / 06 236 782 63

 Monster
 Sporthal De Wielepet

 Heijdseweg 9 (Ingang aan de parkeerplaats)

 2681 VN Monster

 Telefoon  0174 627 221 / 06 236 782 63

 Honselersdijk
 Gezondheidscentrum Dijkweg

 Dijkweg 127

 2675 AC Honselersdijk

 Telefoon  0174 627 221 / 06 236 782 63

 ’s-Gravenzande
 Zorgplein Westland, Fysio + Zo

 Zandeveltplein 1

 2692 AH ’s-Gravenzande

 Telefoon  0174 416 141 / 06 236 782 63

Cursus
Naast de individuele behandeling bieden wij 
ook een zwangerschapscursus aan in Monster. 
Ook als je (nog) geen klachten hebt kun je hier 
goed aan meedoen. De cursus bestaat uit een 
intake en 8 lessen. Hierin komt aan bod:

• Oefeningen om fit te blijven en fit de 
bevalling in te gaan;

• Informatie over zwangerschap gerelateerde 
klachten aan het bewegingsapparaat, en 
hoe je deze indien mogelijk kan voorkomen;

• Informatie over het verloop van een 
zwangerschap en het effect op het lichaam;

• Informatie over bevallen, weeën en tips hoe 
je die zo goed mogelijk opvangt;

• Informatie over hoe je na de bevalling weer 
fit kan worden, en wat je in de kraamtijd 
kan doen;

• Ontspanningsoefeningen.

Er zal ook een partnerles zijn, waarin je samen 
met je partner de hele bevalling doorloopt en 
bespreekt wat zijn/haar rol daarin kan zijn.
 
Wil je meedoen? Of meer informatie? 
Neem contact met ons op!



Wat je zelf kunt doen
Je kunt zelf ook al iets doen om klachten 
te voorkomen. Let op een goede houding 
tijdens je dagelijkse werkzaamheden. 
Probeer te voorkomen dat je de rug te hol 
maakt. Als je sportte voordat je zwanger 
werd, blijf dan ook bewegen tijdens de 
zwangerschap, en bouw rustig af wanneer 
het niet meer goed gaat. Sportte je eerder 
niet of weinig, blijf dan wel goed in 
beweging, maar ga niet intensief sporten. 
Neem door de dag heen ook voldoende 
rustmomenten om het lichaam de 
gelegenheid te geven te herstellen waar 
nodig. Luister vooral goed naar wat het 
lichaam je vertelt. 

Vind je dit lastig? Neem gerust contact op, 
we helpen je hier graag bij!

Verwijzing en vergoeding
Tijdens uw zwangerschap bent u onder 
behandeling bij de verloskundige of 
gynaecoloog. Vaak zijn zij degenen die 
zwangeren naar ons doorverwijzen bij 
klachten, maar ook zonder verwijzing kun je 
bij ons terecht! 
Cesar Westland heeft met alle 
zorgverzekeraars een contract. Het aantal 
behandelingen dat vergoed wordt, is 
afhankelijk van uw aanvullende pakket. 
Oefentherapie Cesar gaat dan ook niet ten 
koste van het eigen risico. Voor een overzicht 
verwijzen we naar de website van uw 
verzekeraar.

Voor wie?
Oefentherapie Cesar is houdings- en 
bewegingsoefentherapie. Met individuele 
adviezen en oefeningen leert u uw lichaam 
op de optimale manier te gebruiken. Zo 
kunt u klachten verhelpen en voorkómen. 
Oefentherapie Cesar is er voor iedereen die 
onder persoonlijke begeleiding bewust aan 
zijn lichaam wil werken. Voor een overzicht 
van alle klachten die we behandelen 
verwijzen we u door naar de website. In 
deze folder staat specifieke informatie over 
zwangerschapsgerelateerde klachten.

Zwangerschap en klachten
Tijdens de zwangerschap verandert er een 
hoop in het lichaam. Er begint een kindje te 
groeien en de buik wordt steeds een beetje 
groter. Hierdoor neem je een andere houding 
aan en ga je andere spieren gebruiken. Door 
verandering in de hormonen worden de 
gewrichtsbanden in het gehele lichaam weker 
en rekbaarder. Deze gewrichtsbanden zorgen 
voor stevigheid. Maar wanneer die stevigheid 
mist en je toch meer gewicht moet dragen, kan 
dit voor allerhande klachten zorgen, vaak rond 
het bekken en de rug. Verder drukt het kindje op 
de bekkenbodem, waardoor hier ook klachten 
kunnen ontstaan zoals verzwakte bekken-
bodemspieren.  Hierdoor kan in meer of mindere 
mate incontinentie (urineverlies) optreden.
Gelukkig zijn er ook veel zwangeren die zonder 
deze klachten de zwangerschap doormaken. 
En gelukkig kan je ook veel zelf doen om deze 
klachten zo veel mogelijk te voorkomen of 
beperken! 

De behandeling
Voor de eerste behandeling bij Cesar 
Westland maakt u telefonisch een afspraak. 
Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw 
klacht en het ontstaan daarvan. We bekijken 
uw houding en testen onder andere de 
beweeglijkheid en spierkracht. Daarna stellen 
we een behandelplan op met adviezen en 
oefeningen. 

In de praktijk komt het er op neer dat u 
dagelijkse houdingen correct leert uitvoeren: 
staan, lopen, tillen, stofzuigen, omdraaien in 
bed, traplopen.
Onder leiding van de therapeut doet u 
oefeningen. Door goed naar uw lichaam te 
kijken en ‘luisteren’, leert u uw houding en
bewegingen te verbeteren. 
De Cesartherapeut is 
uw coach. 

Bij veel zwangeren
verdwijnen de 
klachten na de 
bevalling. Maar niet 
bij iedereen. Houdt 
je na de bevalling 
klachten? Of heb je 
pas na je bevalling 
klachten ontwikkeld?
Ook dan kunnen we je
helpen!


