Oefen
ningen voor
v
de
e nek
ningen voor de nek kunnnen veilig worden
w
ged
daan mits dee aanwijzingen
De volgende oefen
goed wo
orden opgeevolgd! De beschreven
b
oefeningen
n voor de ne
ek zijn effecctief bij hoo
ofd‐,
nek‐ en schouderklachten.
Deze oeefeningen kunnen zitte
end op een sstoel gedaaan worden met
m een recchte rug en los van
de leuning. Het is belangrijk
b
dat de onderrrug niet te hol is en de
e bovenrug zo recht mogelijk
blijft.
Oefenin
ng 1

Voor‐ en achterwaartse beweging nek
het hoofd naaar voren met
m kin richtting borstbe
een en til he
et borstbeeen een fractie
Breng h
omhoogg richting kiin.
Op een inademing brengt men
n het hoofdd naar achte
er. Men mag
g geen pijn achter in de nek
voelen. Als dit wel het geval iss, dan het h oofd minde
er ver naar achter
a
brenngen. Op ee
en
uitadem
ming brengt men het ho
oofd weer nnaar voren.
de ademhaling 10x herhalen
Dit op d
Oefenin
ng 2

Zijwaarrtse beweging nek
Men zit op een stoel met een rechte rug en het hoofd recht op. Men trektt de kin een klein
beetje in zodat de nek aan de voor‐ en acchterkant laang blijft. He
et hoofd bliijft wel rech
htop!

Adem d
dan diep in en
e op een uitademing
u
brengt men
n het hoofd zijwaarts nnaar links, linker oor
richtingg linkerschouder. Op ee
en inademinng weer om
mhoog en he
etzelfde naaar de rechte
erkant.
Dit 10 x herhalen.
ng 3
Oefenin

Draaibeeweging nekk
Men zit op een stoel met een rechte rug en het hoofd recht op. Men trektt de kin een klein
beetje in zodat de nek aan de voor‐ en acchterkant laang blijft. He
et hoofd bliijft wel rech
htop!
Adem d
diep in en op
p een uitademing draaait men het hoofd om z’n
z as naar l inks alsof men
m
achtero
om kijkt. Op de inademing weer naaar voren draaien en op de uitadeeming naar rechts.
Dit 10 x herhalen.
Deze oeefeningen werken
w
het best
b wanneeer men dezze elke dag voor 10 minnuten oefen
nt. Het
is het beeste om ze met de oge
en dicht en langzaam te
e doen zoda
at men meeer bewust wordt
w
wat men met de neek doet. Bij geen van dde oefeningen mag men pijn achteer in de nekk of druk
in het hoofd voelen
n. Als dit we
el het geval is, dan moet men mett de bewegiingen minder ver
gaan.
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