
Babymassage

Kwalificaties
Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG register 
en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF en 
de deelregisters voor de verbijzonderingen. Al onze fysio-
therapeuten zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap Fysiotherapie (KNGF).

Afhankelijk van hun specialisatie zijn onze fysiotherapeuten 
lid van de volgende beroepsverenigingen:

- de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  
 (NVMT)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de  
 Sportgezondheidszorg (NVFS)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens  
 de Psychosomatiek (NFP)
- de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekken- 
 problematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg  
 (NVFB)

Kwaliteitsbeleid
Binnen het gezondheidscentrum bestaat een gericht 
kwaliteitsbeleid om de zorgverlening continu te verbeteren. 
Hiervoor is uw mening van groot belang. Om uw tevreden-
heid over onze prestaties in kaart te brengen houden we re-
gelmatig ‘patiëntenenquêtes’. Wij zouden het zeer op prijs 
stellen als u deze patiëntenenquête voor ons wilt invullen 
wanneer u dat gevraagd wordt.
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Onze deskundigheid
Onze fysiotherapeuten bieden een veelzijdig aanbod aan 
fysiotherapeutische zorg. Zo kunt u bij ons terecht voor:

- Fysiotherapie
- Bekkenfysiotherapie
- Kinderfysiotherapie
- Manuele therapie
- Sportfysiotherapie
-  Psychosomatische fysiotherapie
- Revalidatietraining (PRT)
- Geriatrische fysiotherapie

FysioFitness & Beweegprogramma’s
Naast de individuele fysiotherapeutische begeleiding 
bieden wij ook groepsgewijze beweegprogramma’s aan.

- FysioFitness
- FysioFitness voor senioren
- Beweegprogramma voor mensen met chronische 
 longklachten (astma-COPD)
- Fitkids 
- teRUG in Actie
- ZwangerFit
-  Running Therapie
- Claudicatio looptraining
- Ontspanningstraining
- Parkinson beweeggroep
- Babymassage
- Big Move
- Wandelgroep

Bovenstaande fitness- en beweegprogramma’s vinden 
plaats op locatie Grevelingen, m.u.v. het Big Move pro-
gramma, wat plaatsvindt op de locatie Han Hoekstrahof.
De wandelgroep heeft een eigen startlocatie. Uitgebreide 
informatie over de inhoud en tarieven van onze FysioFitness 
& Beweegprogramma’s vindt u in ons folderrek of op: 
www.fysiotherapiekersenboogerd.nl

Opleidingspraktijk
Onze praktijk is een erkend stage adres voor studenten 
fysiotherapie (Hogeschool van Amsterdam) en voor 
studenten manuele fysiotherapie (Stichting Opleidingen 
Musculoskeletale Therapie in Amersfoort).



De benodigdheden
Kledingadvies voor ouders en kind:

- Makkelijk zittende kleding
- Extra schone kleren voor je baby
- Grote hydrofiele luier of handdoek
- Voeding voor je baby

Wat kost deelname aan babymassage?  
De kosten voor 3 lessen van anderhalf uur bedragen €65,-. 
Dit is inclusief olie, gebruik van badhanddoek, informatieboekje 
over de massagetechnieken en een kopje koffie of thee bij 
elke bijeenkomst. De kosten dienen voorafgaand aan de 
cursus te worden voldaan. Voor startdatum en aanmelding 
voor de cursus kunt u bellen naar tel. 0229 - 28 09 99 of 
mail met onze kinderfysiotherapeut/ docent babymassage 
Kirsten Vermeulen: k.vermeulen@kersenboogerd.nl

BABYMASSAGE

Wat is babymassage?
U bent net mama en papa geworden! Wat is er nu fijner dan 
op een leuke manier met uw baby bezig te zijn. Babymassage 
is een heerlijk ontspannen moment tussen u en uw baby.

Babymassage is een weldadige ervaring voor de baby en 
voor u als ouder. Het is een uitwisseling van liefdevolle 
aanrakingen waarbij u contact maakt met uw kind. De aan-
raking zorgt voor rust en ontspanning bij uw baby. Het is 
daarbij ook goed voor de interactie en band tussen u en uw 
kind. Uw kind zal genieten van de aanraking en aandacht. 
Door het intieme contact leert u de lichaamstaal van uw 
kindje beter begrijpen. U kunt er vervolgens passender op 
reageren. Dit geeft uw kindje een gevoel van veiligheid en 
vertrouwen en het stimuleert het hechtingsproces. Maar het 
geven van babymassage is vooral ook erg leuk!

Effecten van babymassage            
Babymassage heeft een positieve werking voor zowel 
de baby als voor de ouder. Door regelmatig te masseren 
worden de zintuigen van uw baby geactiveerd en verbetert 
het slaap- en waakritme. De ongemakken van eventuele 
darmkrampjes kunnen beter opgevangen worden. Baby’s 
die veel huilen en/of erg onrustig zijn, worden door
de massage gerustgesteld en ontspannen. De kinderen 
worden minder vaak ziek en zitten beter in hun vel. Het is 
ook goed voor de groei en het vergroten van het lichaams-
besef van de kinderen. Voor ouders zorgt het ook voor 
ontspanning, maar ook voor het vergroten van het zelfver-
trouwen als ouder. Door de aanraking en contact
vergroot het de intimiteit en het begrijpen van uw kind.

Voor wie?
Baby’s die in aanmerking komen voor massage zijn:

- Gezonde baby’s
- Premature (te vroeg geboren) baby’s
- Huilbaby’s
- Onrustige baby’s
- Leeftijd vanaf 6 weken oud

Inhoud cursus
Tijdens de cursus leert u stapsgewijs de gehele Shantala 
babymassage toe te passen. De cursus wordt gegeven in 
groepsverband met min. 4 en max 6 baby’s om iedereen 
voldoende aandacht te kunnen geven. Er wordt aandacht 
besteed aan het overbrengen van de massagetechnieken, 
de ontwikkeling van het kind in het eerste levensjaar maar 
ook houdings- en tiltechnieken.

Bovendien is het gewoon erg gezellig met andere mama’s 
en papa’s ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven 
en om lekker te kletsen over jullie kleintjes! De cursus be-
staat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt gegeven 
door onze kinderfysiotherapeut/ docent babymassage 
Kirsten Vermeulen.


