
Cursus babymassage
Voor jonge ouders/verzorgers die de motorische en zin-
tuiglijke ontwikkeling van hun kindje willen stimuleren 
biedt Praktijk voor Kinderfysiotherapie Boersma CS de 
cursus ‘Babymassage’ aan. In vijf bijeenkomsten van ander-
half uur leren ouders/verzorgers een aantal eenvoudige 
en makkelijk aan te leren massagetechnieken, waarmee 
spanningen kunnen worden afgevoerd en de communicatie 
tussen kind en ouder wordt bevorderd.

Wat houdt de cursus in?
In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan:

•	 Het aanleren en oefenen van massagetechnieken
•	 De ontwikkeling van een baby
•	 Het oefenen met draag- en tilhoudingen
•	 Wat te doen bij een onrustige baby
•	 Het kind leren kennen via lichaamstaal

Voor wie is deze cursus?
De cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met hun baby 
in de leeftijd van 6 weken tot 7 maanden. Voor deze cursus 
geldt: hoe jonger de baby, hoe beter. Tijdens de eerste 
bijeenkomst wordt door de kinderfysiotherapeut een hele-

boel verteld over de ontwikkeling van een baby.
Tijdens deze (theorie)bijeenkomst zijn de baby’s er nog 
niet bij.

Wat moet u nog meer weten?
Locatie
De cursus wordt bij voldoende belangstelling het hele 
jaar door gegeven in de praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Boersma CS aan de H.C. Pootstraat 78, 7552 WR te Hengelo.

Duur
Vijf bijeenkomsten van anderhalf uur

Kosten
Bezoek onze website voor actuele prijzen. 
www.kinderfysiotherapiehengelo.nl bij Programma’s -> 
Babymassage

Wordt de cursus vergoed?
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden (een 
deel van) de kosten van een cursus die bedoeld is om 
lichamelijke of geestelijke klachten te voorkomen of 
te verminderen. Meestal gaat het om verzekeringen 
met een uitgebreide dekking. Raadpleeg uw polis 
voor meer informatie of vraag rechtstreeks aan uw 
ziektekostenverzekeraar of u voor een vergoeding in 
aanmerking komt.

Aanraken is misschien 

wel de meest inten-

sieve en pure vorm 

van communiceren. 

Liefdevolle aanraking 

is onontbeerlijk voor een 

evenwichtige gevoelsontwikkeling bij 

baby’s. Zeker in hun eerste levensfase. 

Dat geldt in het bijzonder voor huilbaby’s, 

te vroeg geboren zuigelingen en baby’s 

met speciale behoeften. Strelingen geven 

uw kind een gevoel van acceptatie en 

diep vertrouwen in zichzelf en zijn of haar 

omgeving. Doordat uw baby zich bevestigd 

voelt in zijn bestaan, ontstaat er een veilig 

gevoel. Daarom is lichamelijk contact met 

een ouder/verzorger voor een baby net zo 

belangrijk als zuurstof en voeding.



Aanmelden voor babymassage
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u telefonisch 
contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk Boersma CS
Sandra Wezenberg, kinderfysiotherapeut
Hellen Kotte, kinderfysiotherapeut i.o.
074-2569000 / 06-14448034

www.kinderfysiotherapiehengelo.nl

Boersma CS   kinderfysiotherapie

Babymassage
Bevordert communicatie 
tussen ouder en kind!

Bij fysiotherapiepraktijk Boersma CS staat een 
gespecialiseerd team fysiotherapeuten voor u klaar.

Sandra Wezenberg  kinderfysiotherapie 
Hellen Kotte kinderfysiotherapie i.o.
Jacco Kwast  (kinder)manuele therapie
Baukje Boersma  oedeemfysiotherapie
Bas Beld geriatrische fysiotherapie i.o.
Anne-Marie Kreuwel psychosomatische fysiotherapie
Annet Rouweler  bedrijfsfysiotherapie

Ook voor de reguliere fysiotherapie kunt u natuurlijk bij ons 
terecht.

Boersma CS  fysiotherapie, training en reïntegratie
Staringstraat 284, 7552 LG Hengelo
telefoon: 074 250 41 34
H.C. Pootstraat 78, 7552 WR Hengelo
telefoon: 074 256 90 00
www.boersmacs.nl

Kijk voor uitgebreide

informatie op www.boersmacs.nl

Voor gezond bewegen!


