
1. Flanken rekken

Breng je armen boven je hoofd. Kruis ze. Duw je armen omhoog terwijl je je
schouderbladen naar beneden en naar achteren trekt. Houd die houding vast.
Leun naar één kant. Leun naar de andere kant.

Adem aan het einde van de beweging even diep in en rustig weer uit.

1 Set / 10 Herh / 10 s vasthouden

2. Rekken quadriceps

Start in een staande positie. Gebruik een stoel of tafel als ondersteuning en buig
één been naar achteren waarbij u de enkel of het onderbeen vastpakt. Buig uw
been zo ver mogelijk en probeer de knie in een rechte hoek te buigen. Houd een
aantal seconden vast en herhaal voor het andere been.

4 Sets / 1 Herh / 10 s vasthouden

3. Tweedelige nek rekoefening

Start geknield. Neem je hand, plaats deze op je hoofd en trek je oor naar je
schouder en houd dit 5 seconden vast. Buig dan je hoofd naar beneden richting
de knie en totdat je een comfortabele spanning voelt. Houd dit 5 seconden vast.

1 Set / 5 Herh / 10 s vasthouden

4. Rug hol/bol maken

   Ga rechtop zitten met je voeten plat op de grond. Leg je armen op de tafel. Duw
je onderrug naar achteren en zit onderuitgezakt. Laat je billen niet naar voren
glijden. Trek je onderrug in en ga overdreven rechtop zitten. Blijf rechtdoor kijken.
Herhaal dit 5 keer. Een tip: Ontspan je armen.

15 Sets / 1 Herh
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5. Good morning in zit

Zit rechtop op een stoel of kruk. Let op dat u eerst een neutrale zithouding
aanneemt door op uw zitbotjes te gaan zitten in plaats van uw stuitje. Kruis uw
armen voor uw borst en houd uw rug en nek recht en gestrekt, maar houd uw
schouders ontspannen. Leun nu rustig en gecontroleerd naar voren. Het is
belangrijk dat de beweging uit uw heupen komt en NIET uit uw rug. Het kan soms
helpen om u in te beelden dat u een stok achter in uw shirt heeft waardoor u niet
vanuit uw rug kunt buigen. Beweeg zo ver mogelijk naar voren zonder uw rug te
buigen. Beweeg gecontroleerd terug de beginpositie en herhaal.

10 Sets / 4 Herh / 0 s vasthouden

6. Anteflexie schouder met thoracale extensie over stoel

Zit rechtop in een stoel met een stevige rugleuning. 
Ondersteun uw aangedane arm met uw niet-aangedane kant. 
Gebruik uw niet-aangedane arm om uw andere arm te ondersteunen bij de
beweging omhoog terwijl u tegelijkertijd naar achteren leunt over de rugleuning. 
Houd deze positie vast. 
Beweeg terug naar de beginpositie en herhaal.

Adem rustig in en uit

2 Sets / 10 Herh / 4 s vasthouden

7. Lichte squatvorm

Sta achter een stoel. Strek uw armen richting de rugleuning. Buig beide knieën in
een squatpositie, waarbij u uw handen over de rugleuning naar beneden laat
glijden. Duw uzelf nu weer omhoog door druk te zetten met uw benen. Beweeg
terug naar de beginpositie en herhaal de oefening.

5 Sets / 10 Herh

8. Rotatie lage rug met rekken borstspier

Zorg dat u comfortabel op uw rug ligt met uw knieën gebogen en beide armen
gestrekt naar buiten. Vouw uw ene been over het andere en draai met uw hele
onderlichaam naar dezelfde kant, zo ver als comfortabel voelt. Let op dat uw
schouders op de grond blijven. U zou hierbij een lichte rek moeten voelen - geen
pijn - in uw onderrug, diepe bilspieren van uw bovenste been en borstspier en arm
aan de andere kant.

2 Sets / 10 Herh / 0 s vasthouden
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9. Ademhalingsoefening

Lig op uw rug met uw knieën gebogen en uw voeten plat op de grond. Leg uw
handen op uw onderbuik. Adem diep in met uw neus en probeer uw longen
helemaal te vullen. Probeer dit zo te doen dat uw buik onder uw handen omhoog
wordt geduwt. Adem weer uit door uw mond en span uw buikspieren onder uw
handen tot uw longen helemaal leeg zijn. U kunt hierbij voelen dat uw buik intrekt
als u inademt en weer in uw handen duwt als u uitademt. Herhaal deze diepe
ademhaling.

1 Set / 1 Herh / 10 sec duur

10. Brug op de grond

Lig op uw rug met uw knieën gebogen en uw voeten plat op de grond. Span uw
diepe stabiliserende spieren aan en span uw bilspieren. Houd uw hamstrings
ontspannen. Start door uw bekken van de vloer te heffen, waarbij u de hamstrings
ontspannen kunt houden. Houd dit een aantal seconden vast en beweeg rustig
terug naar de grond. Zorg ervoor dat uw rug in een neutrale positie blijft en uw nek
en schouders ontspannen blijven.

1 Set / 1 Herh / 1 s vasthouden
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