Oefen
ningen voor
v
de
e rug
De ruggengraaat of wervelkolom zit in
ngenieus inn elkaar. Aan
n de ene
nt zorgt ze vvoor stevigh
heid en stab
biliteit en aaan de anderre kant
kan
voo
or soepelheeid. Door he
et ouder wo
orden en strress wordt vaak
v
de
flexxibiliteit vann de rug minder. Ook bij
b verkeerdd gebruik of
ble
essures is ditt het geval. Dit kan leid
den tot klacchten aan de
spieren, gewriichtsbanden
n en gewrichten.
De kwestie woordt nog inggewikkelderr doordat dooor de
wervelkolom hhet centraal zenuwstellsel loopt. BBij probleme
en met
o aan de zenuwen kklachten onttstaan.
de wervelkoloom kunnen ook
Nie
et voor alle rugklachten
n is een duidelijke oorzzaak aan te wijzen
maaar een slec hte houdingg draagt er zeker aan bbij. Wannee
er men
de wervelkoloom bekijkt, ziet
z men dat de onderrrug en nek iets
i hol
zijn en d
de bovenrug en heiligb
been met st uit bol. Als men ouder wordt heefft de werve
elkolom
de neigiing om iets in te zakken waardoorr de holte van de onderrug en nekk sterker wo
orden.
Dit kan inhouden dat
d de nek en
e onderrugg in elkaar worden
w
gedrukt wat klaachten kan geven.
De boveenrug en heeiligbeen wo
orden dan m
meer naar buiten
b
gedrukt wat weeer andere klachten
k
kan gevven. Bij de yoga
y
wordt wel
w gezegd dat de werrkelijke leefttijd kan wo rden afgele
eid uit
de soep
pelheid van de wervelkkolom m.a.w
w. een soep
pele wervelkkolom houddt je jong! Vele
V
rugklach
hten zouden al voorkomen kunneen worden door
d
een juiste manierr van zitten.
Wanneeer men zit iss het belanggrijk om op het midden
n van de zitbotten te z itten. Op de
eze
manier kan de werrvelkolom de natuurlijkke stand inn
nemen en worden
w
veell klachten
voorkom
men.

ningen
Oefen
Met de volgende oefeningen
o
kan men eeen begin maaken met he
et verbetereen van de houding
h
van de w
wervelkolom
m of klachte
en voorkom
men. Het is van
v belang dat men deeze oefeninggen
regelmaatig doet. Wanneer
W
me
en bij deze ooefeningen op de gron
nd moet ligggen, zorg daan voor
een dekken als ondeergrond. Do
oe verder dee oefeninge
en in een go
oed verwarm
mde ruimte
e zodat
de spierren minder stijf zijn.

Oefenin
ng 1:

Ga voorr een stoel staan
s
met de
d voeten evvenwijdig op
o heupbree
edte. Buig ddan voorove
er en
plaats d
de handen op
o de leunin
ng. Zorg ervvoor dat hett bovenlicha
aam en de aarmen in éé
én lijn
zijn, eveenwijdig aan
n de grond. Wanneer dde onderrugg naar buite
en wordt geedrukt vanw
wege
korte beeenspieren,, kan men de
d benen ietts buigen. In deze houd
ding zijn duus heupen,
minuut blijvven en
schoudeers, elleboggen en polse
en in één reechte lijn. In
n deze houd
ding circa 1 m
goed do
oorademen.
Oefenin
ng 2:

en met de liinkerheup tegen
t
de zittting van dee stoel. De voeten
v
Ga zijdeelings op een stoel zitte
staan evvenwijdig op de grond en zit rechtt op. Adem uit, draai en houd de rrugleuning vast.
Druk meet de linkerrhand tegen
n de stoel enn draai de rechterkant
r
van de werrvelkolom weg
w van
het bekken. Strek omhoog
o
me
et de schoudders naar beneden en kijk over dee schouder voor 1
minuut.. Herhaal heetzelfde naaar de rechteerkant.

Oefenin
ng 3:

Ga op d
de rug liggen
n met de be
enen gebog en en de vo
oeten evenw
wijdig op heeupbreedte
e. Til
vanuit d
de voeten het
h bekken omhoog.
o
Beelangrijk is dat
d niet de buik omhooog wordt ge
edrukt
maar heet bekken. Het
H schaam
mbeen is hogger dan de navel.
n
Deze oefening ddoen voor 30
secondeen en drie keer
k
herhale
en.
Oefenin
ng 4:

Ga op d
de rug liggen
n met de armen zijwaaarts gestrektt met de ha
andpalmen oomhoog. Trrek de
knieën o
op boven de buik. Op een
e uitadem
ming de knieën naar re
echts brengeen terwijl de
schoudeerbladen plat op de gro
ond blijven.. Blijf vier ad
demhalinge
en zo liggenn. Op een
inademing de beneen omhoog brengen enn op de uitaademing de benen naa r links brengen en
vier adeemhalingen blijven ligggen. Dit nogg twee keer herhalen.
Oefenin
ng 5

Ga op d
de hielen zitten met de knieën circca 25 cm uitt elkaar en de
d grote tennen tegen elkaar.
e
Buig dan voorover en plaats het voorhooofd op de grrond en de armen
a
naarr voren. Onttspan de
armen zzodat de ellebogen op de grond ruusten. Wanneer het moeilijk is om
m het hoofd
d op de
grond tee brengen kan
k men de armen buiggen en het hoofd op de onderarm
men of hand
den
laten ru
usten. In dezze houding naar de ondderrug ademen. Deze houding vooor 1 minuut doen.

Oefenin
ng 6:

Ga op d
de rug liggen
n met de on
nderbenen oop de zitting van een stoel. De kniieën iets uitt elkaar
en de vo
oeten ontsp
pannen. De armen ietss spreiden met
m de hand
dpalmen om
mhoog. Laatt de hele
onderru
ug op de gro
ond zakken. In deze hoouding kan men
m 5 tot 10 minuten blijven ligge
en.
De laatsste twee oeefeningen zijn bijzonde r geschikt bij
b acute pijn
n in de ondeerrug. Voorral bij de
laatste o
oefening ku
unnen zowe
el de spierenn als de wervels van de
e onderrug ontspannen op de
grond.
Veel succces met heet oefenen!
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