OVER ONS

Kijk op de website voor inschrijving en
startdata : www.yogastudiozeeland.nl

In onze praktijken zijn we gericht op verbetering
van welbevinden in de huidige omstandigheden en
condities.
Willemijn en Annemarie combineren de achtergrondkennis met specifieke oefeningen en methoden.
Deze unieke aanpak helpt je verder op het gebied van
beweeglijkheid, ontspanning en acceptatie.

ONS TEAM

ANNEMARIE
ZUIDERENT
DERMIZ

WILLEMIJN
SCHIETEKATTE
YOGASTUDIO ZEELAND

Als we de situatie niet kunnen
veranderen, kunnen we alleen
onszelf nog veranderen...

Ik twijfel... Is deze cursus voor mij geschikt?
Wij geven graag advies op maat. Bij vragen of twijfel
nodigen wij u uit contact op te nemen. Wij informeren
u graag vrijblijvend.

Koning Gustaafweg 2 - 4301 NP Zierikzee
tel: 06 51 244 153 - info@yogastudiozeeland.nl
www.yogastudiozeeland.nl
Yogastudio Zeeland is aangesloten bij de
beroepsvereniging, de VYN en is gespecialiseerd in hatha
yoga. Bij Yogastudio Zeeland kunt u terecht voor reguliere
wekelijkse lessen, privésessies en workshops.

PRAKTIJK VOOR
HUID-, OEDEEMEN LASERTHERAPIE
Koning Gustaafweg 2 - 4301NP Zierikzee bestemmingsnummer 18
tel: 0111- 401054 - info@dermiz.org
www.dermiz.org
Oedeem hindert en Dermiz biedt graag oplossingen en
resultaat. Onze passie voor oedeemtherapie maakt dat we
verder zoeken, het uiterste proberen en zorgen voor de
eerste stap van een nieuw begin.
Zorg en zelfredzaamheid zijn onze sleutelwoorden. Passie
en kennis onze drijfveren. Welkom!

ZELFMANAGEMENT  
BIJ  LYMFOEDEEM  &  
LITTEKENWEEFSEL  
YOGATHERAPIE  NA  
BORSTKANKER
ZELF AAN DE SLAG
TIJDENS EN NA HET BORSTKANKERTRAJECT

VOOR WIE?
Ř

Je bent klaar of bent nog bezig met de medische
behandeling van borstkanker

Ř

Je ondergaat oedeemtherapie en/of je zit in het
revalidatietraject

Ř

Je voelt dat je lijf veranderd is: strakker in je vel
door een vastzittend litteken of een met oedeem
gevuld bindweefsel

Ř

Je hebt behoefte aan rust voor herstel en wil ook
zelf aan de slag met je lichaam

Ř

Je wil begrijpen wat er met je lichaam is gebeurd en
hoe je ook zelf je herstel kan beïnvloeden

DOEL CURSUS?
Ř

Inzicht geven in de werking lymfstelsel en oorzaak
van vochtophoping

Ř

Beïnvloeden van bewegingsbeperking bij littekens

Ř

Handvatten zelfmanagement door middel van
zelfmassage

Ř
Ř

Door yogatherapie als bewegingsvorm flexibiliteit,
ontspanning en lymfe-afvoer verbeteren
Het effect van de (yoga)adem op de beweeglijkheid
en het lymfstelsel

Ř

Verbeteren van de kunst van acceptatie en de
waarde van mindfull leven

Ř

Het brengen van rust en ontspanning in je hoofd

Ř

Het (h)erkennen van je grenzen en deze verleggen
waar mogelijk

CURSUS
INHOUD
Kennis, kunde en ontspanning zijn de vaste troeven in
elke les. En dat neem je ook mee naar huis. De heldere,
informatieve hand-outs en voorbeeldoefeningen zorgen
ervoor dat je ook buiten de cursus aan je herstel werkt.
Duidelijk en praktisch: zo kan je aan de slag! De cursus
omvat zes middagen met elk een ander thema:

1

YOGA & LYMFSTELSEL

2

YOGA & BINDWEEFSEL

3

YOGA & LITTEKENS

4

YOGA, ADEM & LYMFEFLOW

5

YOGA & DRAINAGE/MASSAGE

6

MINDFULNESS & ACCEPTATIE

Wat hebben ze met elkaar te maken en hoe
beïnvloedt yoga de lymfestroom.

Stretchen en de invloed op bindweefsel en
bestraald gebied.

Bewegingsbeperking verbeteren op de
juiste manier.

CURSUS
INFO
WAAR

in de ruimte van Yogastudio Zeeland in
de Zorgboulevard Victoria te Zierikzee.

TIJDSTIP

de cursussen vinden tweewekelijks
plaats van 13.30 tot 15.30 uur. Tot 16.00
uur drankje en gelegenheid tot vragen
stellen.

DATA

check de actuele cursusdata op de
website, zie contactinfo

ERVARING

yoga-ervaring is niet nodig

PRIJS

€ 210,- (inclusief gebruik materiaal en
hand-outs)

INSCHRIJVEN?
t

Inschrijving via het inschrijfformulier op de website
van Yogastudio Zeeland :
http://yogastudiozeeland.nl/inschrijven

t

Uw inschrijving is definitief door het overmaken
van het cursusgeld op rekeningnummer NL82 RABO
0153757450 t.n.v. Yogastudio Zeeland o.v.v. “Yoga na
borstkanker” en uw naam.
Na ontvangst van de betaling ontvangt u de
inschrijvingsbevestiging.

t

Inschrijving op volgorde van binnenkomst betaling.

t

Maximaal aantal deelnemers : 15 personen

Werken aan de lymfestroom, ontspanning
en herstel.

Zelf bewust aan de slag!

De kunst van acceptatie : het (h)erkennen
van je grenzen en deze, waar mogelijk,
verleggen.

