
Afspraak maken? Meer informatie? 

Maartje bellen kan natuurlijk ook!

 

Maartje Babymassage

088 000 52 05

Maartje Thuiszorg

en Revalidatie

053 537 55 55

Maartje Kraamzorg

088 000 52 15

 BABYMASSAGE
 MEER GENIETEN VAN EEN NIEUW LEVEN

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een 

vestiging bij u in de buurt. Dat maakt het maken 

van afspraken extra makkelijk. Bovendien zorgt 

Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. En 

dat is wel zo prettig en vertrouwd als het gaat om 

zoiets persoonlijks als zorg verlenen. Zorg bieden 

aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor 

iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Dat is typisch 

Maartje. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig 

voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje 

bent u gewoon altijd van harte welkom!

 MAARTJE IS IN DE BUURT!

Behandelcentrum Sint Maarten B.V. 
Postbus 244 
7570 AE Oldenzaal
KvK-nr 08179785
info@maartje.nl

Maartje is gevestigd in:

Enschede

Hengelo

Hof van Twente

Losser

Ootmarsum

Oldenzaal

Tubbergen

Weerselo

 

Maartje is werkzaam in heel Twente

Alle Maartje-info staat ook op 

www.maartje.nl

Maartje is onderdeel van



De komst van een nieuwe baby is een bijzondere periode in je leven. Maartje 

helpt je graag om met babymassage het contact met je baby te versterken.

Bij babymassage gaat het om contact te maken met je baby. Lichamelijk contact 

met je kindje heeft een positief effect  op de emotionele en motorische ontwik-

keling van zowel de ouders als de baby. Ouders voelen zich hierdoor veel veili-

ger in de omgang met de baby.

■  De cursus babymassage is geschikt voor vaders en moeders met een pas-

geborene (vanaf zes weken oud).

 VOOR WIE?

 CONTACT MET & AANDACHT VOOR JE BABY

Babymassage
 MAAK HET JE BABY GEMAKKELIJK

 LOCATIE, KOSTEN & AANMELDEN

 GUN JEZELF EN JE BABY EEN FIJNE START

Na de bevalling zul je merken dat je baby het niet altijd even makkelijk heeft. Zo 

kunnen darmkrampjes en spanningen vaak onrust veroorzaken. De cursus Baby-

massage van Maartje kan het leven van je baby een stuk aangenamer maken. Met 

behulp van praktische massagetechnieken leer je verschillende problemen zelf 

oplossen. Je leert tijdens deze cursus de theorie achter babymassage, het doel en 

het effect en uiteraard ook alle massagetechnieken. Na vijf wekelijkse bijeenkom-

sten van een uur, weet je precies hoe je je baby het best kan dragen en hoe je het 

hem/haar zo comfortabel mogelijk kan maken!

Maartje staat voor kwaliteit. Onze cursus babymassage wordt dan ook gegeven 

door speciaal opgeleide (kinder)fysiotherapeuten. De cursus wordt gegeven in ons 

behandelcentrum in Losser. De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars 

niet vergoed en zijn dus voor eigen rekening. Op onze website vind je de actuele 

tarieven. Wil je vrijblijvend meer informatie of je aanmelden? Neem dan contact 

op met het behandelcentrum, telefoon: 088 000 52 05. Of stuur een e-mail naar: 

info@maartje.nl.

Er komt in de periode na je zwangerschap, bevalling en het leren kennen en  

verzorgen van je baby veel op je af. Gun jezelf de rust en een fijne start van dit 

nieuwe leven. Wij delen daarbij graag onze kennis en ervaring met jou!


