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— 
VOORWOORD  

—      
Elke dag zitten we op het 

werk gemiddeld 9 uur achter 
de computer en reizen we 

ongeveer 1,5 uur naar het werk en 
weer terug naar huis. Daarbij slapen 
we gemiddeld 7 uur per nacht. We 
hebben dus ongeveer 6,5 uur over 
om vrij te besteden. Zo ziet het er 
in ieder geval bij mij uit. In mijn 
vrije tijd zou ik in het ideale geval 
gezond moeten eten, sporten, met 
vrienden en familie afspreken en het 
huishouden draaiende houden. En 
wat waarschijnlijk voor iedereen 
herkenbaar is: bij tijdgebrek valt 
sport als eerste af. Niet zelden zijn 
rug- en nekklachten de gevolgen 
van te lang aan het bureau zitten en 
te weinig bewegen.  

Ik betrap mezelf er vaak op hoe 
verkrampt of voorovergebogen ik 
naar het beeldscherm zit te staren. 
Als ik het er met mijn collega’s bij 
Westwing over heb, blijken zij ook 
problemen met hun rug te hebben 
als zij te lang op hun bureaustoel 
zitten. Wij vonden het daarom tijd 
om eens over onze rug en onze 
gezondheid na te denken, ook al 
zijn we in eerste instantie Home & 
Lifestyle experts. 

Onder onze expertise vallen niet 
alleen ergonomische meubels. Met 
behulp van experts uit verschillende 
vakgebieden, geven wij je graag 
interessante informatie, oefeningen 
en tips voor een gezonde rug. Zodat 
jij – net als ik – aan het einde van 
de dag, na 17 uur in touw te zijn 
geweest, fit en zonder rugpijn 7 uur 
ontspannen kunt gaan slapen.
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—
WERVEL VOOR WERVEL 
24 Feiten rondom de wervelkolom en de spieren

—
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—
WERVEL VOOR WERVEL 
23 Feiten rondom de wervelkolom en de spieren

—

Onze  
wervelkolom 

Onze wervelkolom is een systeem  
dat zowel stabiel als gevoelig 
is. Hij bestaat uit 5 delen, die uit 
afzonderlijke wervels bestaan:

• 7 nekwervels
• 12 borstwervels
• 5 lendenwervels
• Een vergroeiing van 5 sacrale  
 wervels (heiligbeen)
• Een vergroeiing van 5 staart  
 wervels (staartbeen)

Het heiligbeen is een vergroeiing 
van 5 sacrale wervels en het 
staartbeen een vergroeiing van 5 
staartwervels: deze hebben geen 
tussenwervels. 

De wervelkolom heeft dus 23 vrije 
wervels. Hierop voortbouwend 
hebben we 23 interessante feiten 
rondom de rug verzameld, die 
inzicht geven in de wervelkolom, 
het spierkorset en de daarmee 
verbonden rug- en nekpijn.
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—
WERVEL VOOR WERVEL 
24 Feiten rondom de wervelkolom en de spieren

—
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—
RUGPIJN MAAKT  

GEEN UITZONDERING  
 VOOR PROMINENTEN  

—
Ze zijn beroemd, succesvol en staan volop in de 
schijnwerpers. Topsporters zijn daarbij ook nog 
getraind, in topconditie en meestal jong. Toch hebben 
juist veel beroemdheden en topsporters problemen 
met hun rug. De rugpijn gaat zo ver dat tournees 
en wedstrijden moeten worden afgezegd. Hoe is het 
mogelijk dat juist prominenten, die de beste zorg 
krijgen, onder volksziekte nummer één lijden?
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—
DEZE PROMINENTEN  

LIJDEN AAN RUGKLACHTEN 
—

De oorzaken voor deze 
problemen liggen voor de hand:  
beroemdheden staan permanent 
onder prestatiedruk. 

Doordat de aandacht voortdurend 
op hen gericht is en het lijkt alsof 
het publiek erop wacht dat ze 
een fout maken, wordt deze druk 
alleen maar groter. Dit leidt tot 
een vastzittende rug, wat weer tot 
rugpijn leidt. 

Als deze klachten niet worden 
aangepakt, ontstaat er een vicieuze 
cirkel. Daarbij komt het lange zitten 
tijdens lange busreizen en vluchten 
bij optredens en tournees, meestal 
zonder voldoende rustpauzes tussen 
de optredens in.

Ook bij sportwedstrijden werken 
lange reizen en de eenzijdige sterke 
belasting bij wedstrijden op de 
(rug)zenuwen. 
Bij voetbal en tennis komt dit 
probleem regelmatig voor: een snelle 
verandering van richting en snelle 

stop-and-go-bewegingen leiden tot 
verdraaiingen en schokken van de 
wervelkolom, die de tussenwervels 
belasten. Bij hardlopers krijgen de 
tussenwervels het bijzonder hard te 
verduren. 

Een harde ondergrond en 
onvoldoende demping van de 
hardloopschoenen leiden niet 
zelden tot een overbelasting van 
de tussenwervels. Wanneer de 
buikspieren onvoldoende getraind 
zijn, dan is een rughernia vaak 
slechts nog een kwestie van tijd. Is 
sport dan echt zo slecht? Verlangt 
men met veel beweging te veel van 
het lichaam? 

Het antwoord is: sport is gezond, 
topsport is ongezond. Daarom 
lijden zo veel beroepssporters aan 
rugpijn. Het is een kwestie van 
alles met mate doen. 

Doelgerichte sport, vooral sport die 
erop is gericht stress en (werk)druk 
weg te nemen, houdt de rug gezond.
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D E Z E  P R O M I N E N T E N  L I J D E N / L E D E N  O N D E R  R U G P I J N 

Lukas Podolski

Vitali Klitschko

George Clooney

John F. Kennedy

Victoria Beckham
De Oekraïnse bokser en politicus 

moest in 2002 wegens een  
rughernia-operatie al meerdere 

bokswedstrijden afzeggen.  
Door nog een rughernia die hij 

tijdens een training opliep,  
moest hij ook in 2007 een  

wereldkampioenschap afzeggen. 

De hoge werkdruk  
van wel 70 uur  

per week leidde tot 
hevige rugpijn.  

De in Polen geboren Duitse 
profvoetballer had in twee  

jaar twee keer een rughernia.   
Hierdoor moest hij wekenlang  

verstek laten gaan bij de  
trainingen en werd bij het  

wereldkampioenschap  
van 2014 minder ingezet.

Kreeg tijdens haar  
zwangerschap een  
rughernia en had  

daarvoor al last van  
rugpijn. Waarschijnlijk  

heeft het dragen van  
extreem hoge hakken  
hiertoe bijgedragen.

Werd in augustus 2014 voor  
chronische rugpijn in de  

stadskliniek van Solingen  
in Duitsland behandeld.  

De oorzaak van de rugpijn  
was een ongeluk bij  

het filmen vande politieke  
thriller ’Syriana’.

—
DIT ZEGGEN  

RUGGEN-EXPERTS  
—

Orthopeden, fysiotherapeuten en personal trainers 
worden dagelijks met rugpijn geconfronteerd. Het is 
hun werk om de rugklachten van patiënten en klanten 
te verminderen of te laten verdwijnen. Wij hebben een 
aantal experts om hun mening gevraagd.

Hun adviezen, tips en oefeningen voor thuis of op  
kantoor leest u op de volgende bladzijden.
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en zo dicht mogelijk bij het  
origineel.

Pilates heeft veel voor mij gedaan; 
vrijwel al mijn ernstige klachten 
zijn milder of inmiddels opgelost. 

Ik ben nu 57 jaar en ik kan meer 
dan toen ik 27 was!
 
En het leuke is; hoe ouder ik word, 
hoe meer acrobatische toeren ik 
kan uithalen! Ik zie mijn toekomst 
zonnig tegemoet. 

Joseph Pilates (1883-1967) was 
een geniale man die zijn hele leven 
wijdde aan het vervolmaken van 
zijn geweldige systeem. 

Pilates is een functionele 
bewegingsmethode die tevens zeer 
corrigerend werkt. Vele klachten 
worden verlicht of  verdwijnen 
volledig.
Maar vergis je niet: Pilates zorgt 
voor een pittige workout. 

Regelmatige beoefening maakt je 
strak, sterk, slank, soepel én beter 
bestand tegen stress.
 
Deze Body & Mind methode is 
goed voor iedereen en vooral  
succesvol als het wordt aangeboden 
zoals het is bedoeld; als  
systeem met de Pilates apparatuur 
 

Marjolein van Sonsbeek
Eigenaar Pilates Studio van Sonsbeek. 

PeakPilates Instructeur.  
Hoofredacteur www.pilatesglossy.com  

en www.pilatesglossy.nl

RUGGEN 
 EXPERT

Onze huidige maatschappij is zo 
ingesteld dat er veel minder wordt 
bewogen. Het gevolg is dat de 
conditie vaak te wensen overlaat. 
 
Zware arbeid is gebonden aan 
allerlei Arbo regels en de meeste 
beroepen bestaan tegenwoordig uit 
het zitten achter een laptop. 

‘Zitbelasting is de zwaarste 
belasting voor de onderrug’.

Mensen met een zittend beroep 
bewegen bovendien maar vier uur 
per dag. Voor een gezond mens is 
dit veel te weinig!  

Het zitten wordt hierom ook wel 
het ‘nieuwe roken’ genoemd!

Marcel Brouwers &  
Maarten de Groot
Eigenaren Het Rugcentrum. 

Alles voor je rug.  
www.hetrugcentrum.nl

“ Use it or loose it! ”

RUGGEN 
 EXPERT
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—
EEN FITTE RUG  

ACHTER HET BUREAU 

—
Iedereen kan zich voorstellen dat mensen die 
lichamelijk zwaar werk verrichten, last krijgen van hun 
rug. Opvallend is echter dat het niet bouwvakkers, 
handarbeiders en topsporters zijn die het vaakst over 
rugpijn klagen, maar mensen met een kantoorbaan. 
Juist zitten is het probleem. Mensen die thuis of op 
kantoor aan hun bureau werken, brengen zo’n 21,8 uur 
per dag zittend of liggend door. In een heel werkzaam 
leven zijn dat gemiddeld 80.000 uur aan het bureau, 
inclusief de schooltijd.
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Te veel in dezelfde houding 
zitten, een verkrampte 
houding door verkeerd zitten 

of door stress en staren naar het 
beeldscherm zijn funest voor de 
rug. Wanneer je zit, worden de 
borstspieren korter, terwijl de 
bovenrug overstrekt wordt. 
Dit leidt tot een musculaire 
onevenwichtigheid en in het ergste 
geval tot een pijnlijke bochel. Veel 
mensen hebben bovendien niet 
in de gaten dat ze hun hoofd een 
beetje scheef of naar voren gestrekt 
houden. 
Vaak ontstaat deze verkeerde 
houding van het hoofd doordat 
het beeldscherm van de computer 
verkeerd staat of door slechte ogen 
die niet gecorrigeerd worden.

Ergonomisch meubilair op kantoor 
of je werkplek thuis is natuurlijk 
belangrijk. Voor een gezonde 
rug is echter de stressfactor van 
doorslaggevend belang: rugpijn 
treedt bij een hoog stressniveau 
vaker op dan bij een laag 
stressniveau. Rugpijn begint in het 
hoofd. 
Het beste is om af en toe op te staan, 
je spieren te strekken en misschien 
een paar kleine oefeningen in je 

werkdag in te bouwen. 
Dat ontspant lichaam en geest.
Voor nog wat meer variatie en 
beweging is het ook aan te raden 
om de prullenbak en de printer wat 
verder weg van het bureau te zetten, 
zodat je moet opstaan om iets weg 
te gooien of te printen. 
Telefoongesprekken en sommige 
vergaderingen kunnen, indien 
mogelijk, staand worden gehouden. 
Ook statafels of zitballen zijn een 
goede afwisseling. Je kan nog meer 
voor je rug doen, als je naar je 
werk fietst, in de middagpauze een 
wandeling maakt of als je met het 
openbaar vervoer reist, één of meer 
haltes eerder uitstapt en te voet 
verder gaat. 
Op die manier kan je met een beetje 
meer beweging de hoofdoorzaken 
van rugpijn voorkomen en blijf je 
langer vrij van pijn.

Hoe je begint met het zo ergonomisch 
mogelijk inrichten van je kantoor 
of home-office, kun je zien in onze 
infographic.
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—
TIPS VOOR HET 

TRAINEN VAN DE RUG
—

Hebben wij je tijdens het lezen gemotiveerd om iets 
voor je rug te doen?  Ben jij nu, net als wij, ook van plan 
om ervoor te zorgen dat je nooit meer last krijgt van je 
rug? Zorg er dan voor dat je stap voor stap steeds meer 
beweging in je dagelijkse ritme krijgt! En dat hoeft 
niet meteen een powertraining te zijn, want juist als 
je ongetraind bent, moet je langzaam beginnen en je 
training opbouwen.  

Om de diepe spieren 
te trainen die de 
ruggengraat beduidend 

ondersteunen, kan je met kleine 
coördinatiebewegingen beginnen: 
de meeste mensen kunnen niet 
zo lang op één been staan als je 
zou denken. Probeer het maar 
eens met je ogen dicht! Als je het 
korter dan 10 seconden volhoudt, 
moet je je spieren versterken. Ook 
oefeningen op een gymnastiekbal 
trainen je coördinatie en diepe 
spieren. Voor het versterken van 
de nekspieren, die de bovenste 
wervels ondersteunen, kan je – net 
als een catwalk model - een boek 
op je hoofd laten balanceren. 

Als je meteen wilt beginnen met 
sporten, moet je eerst weten welke 
soorten sport goed zijn voor de 
rug en welke de rug eerder schade 
toebrengen. Bij sporten waarbij je je 
bovenlichaam veel draait of waarbij 
je harde stop-and-go-bewegingen 
uitvoert, krijgt je wervelkolom 
veel te verduren. Tot deze sporten 
horen golf, tennis, voetbal, handbal, 
basketball, gewichtheffen en 
schoolslag zwemmen. 

Bij schoolslag zwemmen loop je 
het risico een holle rug te krijgen 

en de rug verkeerd te belasten. 
Rugzwemmen of borstcrawl is 
beter. Ook zijn wandelen, fietsen, 
yoga, pilates, langlaufen, klimsport, 
roeien en dansen goede activiteiten 
die leuk zijn om te doen en 
tegelijkertijd de rug versterken. 
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—
Stap één naar  

 een sterke rug: 

GOED  
STAAN!

—

Te weinig beweging en een 
verkeerde spierbelasting kunnen tot 
rugpijn leiden, dat hebben we nu 
geleerd. Niet veel mensen zijn zich er 
echter van bewust, dat ongetrainde 
spieren zich al laten gelden vóórdat 
je besluit om naar de fitness-
studio te gaan. Veel mensen staan 
verkeerd. Omdat de diepe spieren 
slap en ongetraind zijn, proberen 
andere lichaamsdelen verkeerde 
bewegingen te compenseren, wat 
leidt tot een verkeerde houding 
zoals de veelvoorkomende holle 
rug. Wat betekent eigenlijk verkeerd 
– en nog belangrijker – goed staan?
Juist vrouwen zijn geneigd om 
bij het staan de benen te kruisen. 

Omdat de spieren van het standbeen 
en de spieren in de buik en bekken 
te zwak zijn, gaat de heup opzij om 
een tegengewicht te bieden. 

Het probleem: veel vrouwen vinden 
deze houding vrouwelijk en sexy, 
zodat ze bij het staan juist opzettelijk 
deze houding aannemen.

Beter voor de rug is het om rechtop 
te staan, met beide benen stevig op 
de grond en de voeten ongeveer een 
heupbreedte van elkaar. De knieën 
zouden niet overstrekt moeten zijn, 
maar heel licht gebogen, dat is beter 
voor de knie- en heupgewrichten.
Van opzij gezien, hebben veel 

mensen een holle rug: een 
ongetrainde buik gaat letterlijk 
hangen, wat automatisch door het 
bekken wordt gecompenseerd. 
Het zitvlak wordt naar achteren 
uitgestrekt, de rug wordt verkort en 
schuift de lendenwervel naar voren. 
Een rechte rug verkrijg je wanneer 
je je navel naar binnen duwt en het 
bekken naar voren kantelt. 
Als je ongetraind bent, voelt dat 

heel verkrampt aan, maar het is de 
juiste, gezonde houding. 

Het goed nieuws: hoe meer je je 
rug en buik traint, hoe rechter je 
vanzelf gaat staan.
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—
STAP TWEE NAAR  
EEN STERKE RUG:  

DE TOP-OEFENINGEN  
VAN ONZE EXPERTS

—

Hij spoort zijn klanten met zijn 
holistische coaching-aanpak aan 
om meer te bewegen en gezonder 
te leven.

Omdat de grootste veranderingen 
en successen afhangen van de juiste 
instelling, geeft Andreas naast 
privé- en groepstrainingen ook 
workshops en seminars rondom de 
thema’s motivatie en het bereiken 
van doelen.

Door zijn ervaring en de nieuwe 
kennis uit de trainingswetenschap 
weet hij dat rugproblemen meestal 
niet optreden door een zwakke rug, 
maar door een algemeen verkeerd 
bewegingspatroon. Wanneer je 
zit, zijn de buik- en zitspieren 
ontspannen, terwijl de rugspieren 
voortdurend moeten werken en 
verkrampen.

Andreas Ullrich
Sportwetenschapper,  

personal trainer en life-coach  
heeft een passie voor beweging.

RUGGEN 
 EXPERT

“ Ik 
beweeg 

   jou! ”
Met de volgende oefeningen 
verbeter je je bewegingspatroon, 
ontspan je je rugspieren en aktiveer 
je je buik- en zitspieren. Dit helpt 
je levenskwaliteit te verbeteren!
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MOBILISATIE  
            VAN DE BORSTWERVELKOLOM

De voeten iets meer dan heupbreedte 
uit elkaar. Met rechte ruggengraat 
van links naar rechts draaien. Het 
hoofd draait steeds mee.

DOEL VAN DE OEFENING
De rug in beweging brengen met 
focus op de borstwervelkolom, die 
door veel zitten verstijft.

JUISTE UITVOERING – CHECKLIST: 

•   Bil- en buikspieren aanspannen.
•   De armen licht gebogen en iets  
     beneden de schouders houden.
•   Je kunt de voet waarvan je 
     wegdraait, iets optillen.
•   Hierbij mag alleen de hiel van de 
     grond komen, niet de hele voet.

OEFENING  

I

1 2

     BUIKSPIEREN  
                      ACTIVEREN

JUISTE UITVOERING – CHECKLIST: 

•   De uitgangspositie (buik ingetrokken, 
     door blijven ademen en de bilspieren 
     altijd aangespannen houden) moet 
     in alle drie de varianten aangehouden 
     worden. 
•   De onderste rug blijft in contact 
     met de grond !!!

Startpositie: de knieëen in een hoek 
van 90°, de onderbenen horizontaal, 
dus parallel aan de bodem. De buik 
stevig intrekken (daardoor worden 
de diepe buikspierlagen ook actief), 
maar wel blijven ademen.

DOEL VAN DE OEFENING
 
Leren de diepe buikspierlagen te 
activeren om stap voor stap een sterk 
middenlichaam te ontwikkelen.

OEFENING  

 II
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VANAF HIER:

Variant 1: de voeten beurtelings 
langzaam naar voren bewegen en 
de bodem aanraken, terwijl het 
andere been ingetrokken blijft.

OEFENING  

 II

 1

 2

 3

Variant 2: de voeten raken elkaar 
aan en de knieëen bewegen zich 
langzaam naar buiten. 

Variant 3: de knieën worden 
zo dicht mogelijk tegen de borst 
getrokken.  

De oefening wordt goed uitgevoerd, 
wanneer het echt zwaar wordt – hoe 
fit men ook is. Als je nog te weinig 
voelt, de buikspieren nog meer 
intrekken en de dieper gelegen 
buikspierlagen activeren. De buik 
moet ingetrokken blijven en de 
oefening zo langzaam mogelijk 
uitgevoerd worden! 

     BUIKSPIEREN  
                        ACTIVEREN

Met gestrekte benen voorover 
buigen totdat de handen de grond 
raken. Nu met de handen – zo ver als 
dat gaat – naar voren kruipen. Het 

HANDWALKOEFENING  

 III

liefst verder dan de steunpositie, tot 
wanneer je de spanning in de buik- en  
bilspieren kan vastgehouden en je 
niet inknikt.

JUISTE UITVOERING – CHECKLIST:

•   De hielen blijven zo lang mogelijk  
     op de grond en gaan pas zo laat  
     mogelijk omhoog.
•   De benen blijven gestrekt. 
•   Heel belangrijk: bilspieren  
     aanspannen en de buik intrekken  
     alsof je een veel te strakke broek  
     aan wilt trekken.
     -> Daardoor zijn de buik- en  
           bilspieren goed actief

Aansluitend stap je met gestrekte 
benen naar voren tot aan de handen. 
En dan begin je de oefening weer 
opnieuw. 

DOEL VAN DE OEFENING
 
Strekken van de gehele achterkant 
van het lichaam (rug, achterkant van 
de dijbenen, en kuiten) en activering 
van de bil- en buikspieren.
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—
KOM IN ACTIE!

—
Om snel een sterkere rug te krijgen, is doelgerichte 
krachttraining met oefeningen voor de rug en het 
gehele lichaam het meest effectief. Vier experts op 
het gebied van personal training, yoga en pilates laten 
ons zien wat hun favoriete rugoefeningen zijn, die je 
makkelijk thuis of zelfs op kantoor kunt uitvoeren. 
Doe met ons mee en ga aan de slag voor een sterke en  
pijnvrije rug!

Twee disciplines die absoluut hand 
in hand horen te gaan om tot het 
gewenste resultaat te komen. Naast 
talrijke opleidingen heeft ze ook een 
speciale wervelkolom workshop 
gevolgd.

„Het is belangrijk dat we in het 
alledaagse leven meer bewegen 
om onze bloedcirculatie op gang te 
houden. Dus nemen we de trap in 
plaats van de lift, lopen we op kantoor 
iets meer of maken na het werk een 
wandeling om aan de aanbevolen 
10.000 stappen per dag te komen. 
Daarbovenop moeten ook onze 
gewrichten in beweging blijven om 
verklevingen van het bindweefsel 
en daarmee bewegingsbeperkingen 
te vermijden. Want als een gewricht 
zich niet meer volledig kan 
bewegen, moet een ander gewricht, 
dat misschien stabiel had moeten 

Bianca Bernhardt 
Is personal trainer en voedingsadviseur  
en heeft een passie voor beide vakken

RUGGEN 
 EXPERT

“ Beweeg  
meer in het 
dagelijks 

leven”

blijven, dat compenseren. Het 
is daarom het beste om een paar 
oefeningen in het leven van alledag 
te integreren om de gewrichten in 
beweging te houden, de spieren te 
doorbloeden en op die manier de 
spierstofwisseling weer op gang te 
brengen en pijn tegen te gaan.“

Voor het losmaken en versterken 
van de wervelkolom en schouders 
beveelt Bianca de volgende 
oefeningen aan voor achter het 
bureau:
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MOBILISATIE VAN DE WERVELKOLOM 
                     AAN  HET BUREAU DOOR DRAAIBEWEGINGEN

Startpositie: ga zitten – zet je voeten 
stevig op de grond op heupbreedte, 
trek je navel in om de kern aan te 
spannen en zit rechtop. De adem 
moet nu van opzij de borstkas in 
gaan. Sla je handen achter je hoofd 
en trek je allebogen naar achteren, 
ter hoogte van de oren.

Uitvoering: afwisselend naar 
rechts en naar links draaien. Doe 
dit rustig en zonder het lichaam te 

zwaaien. Adem uit wanneer je je 
opzij draait en adem in wanneer je 
terug draait naar het midden.

Let op: de voeten en zitvlak moeten 
op hun plaats blijven 

Herhaling: 15-25 aan elke kant

OEFENING  

I

1 2

MOBILISATIE VAN DE WERVELKOLOM  
                                        DOOR REKKEN EN BUIGEN

Startpositie: ga zitten – zet je 
voeten stevig op de grond op 
heupbreedte, trek je navel in om de 
kern aan te spannen en zit rechtop. 
De adem moet nu van opzij de 
borstkas in gaan. Strek de armen op 
borsthoogte naar voren, waarbij de 
handpalmen naar beneden kijken 
en parellel aan het bureau staan. 

Uitvoering: afwisselend de 
ruggengraat buigen en strekken – 
bij het buigen van de wervelkolom 
een bochel maken en de kin naar 
de borst brengen. Daarbij de 
handgewrichten buigen, zodat de 
handenpalmen naar je toe wijzen. 
De schouderbladen worden 
daarbij uit elkaar getrokken, maar 
blijven weg van de oren. Adem 
hierbij diep in. Bij het strekken 
de wervelkolom naar achteren 
rekken, waarbij je verder gaat dan 
de natuurlijke welving van de rug. 
Leg daarbij het hoofd rustig in de 
nek en strek de handgewrichten, 
zodat de handpalmen naar voren 
wijzen. Trek de schouderbladen naar 
achteren en adem daarbij diep in. 

Herhaling: 25-50 

OEFENING  

II

1

2
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VERSTERKING VAN DE  
               SCHOUDER- EN NEKSPIEREN

Startpositie: ga zitten – zet je voeten 
stevig op de grond op heupbreedte, 
trek je navel in om de het midden 
van je lichaam aan te spannen en 
zit rechtop. De adem moet nu van 
opzij de borstkas in gaan. Trek de 
schouders bewust weg van de oren. 
Strek je armen zijdelings uit ter 
hoogte van je schouders. Richt de 
handpalmen neutraal naar voren. 

Uitvoering: beweeg de armen 
afwisselend maar in een vloeiende 
beweging in een verschillende 
richting. Daarbij draai je de ene arm 
in de schouderkom naar achteren: 
de handpalm draait dan naar boven 
en iets naar achteren. Om de nek- en 
halsspieren nog beter te integreren, 
draai je je hoofd afwisselend naar 
links en rechts, en wel op zo’n 
manier dat de blik steeds op de 
naar boven gerichte handpalm valt. 
Pas je in- en uitademing aan aan je 
bewegingen.

Pas op: maak rustige bewegingen, 
maar draai toch intensief in. De 
wervelkolom moet altijd in een 

natuurlijke positie blijven.

Herhaling: 25-50 per kant

OEFENING  

III

1

2

Dagmar Mathis-Wiebe is sinds 30 
jaar trainster in hart en nieren, in 
de laatste tijd voor Pilates. Nadat 
ze door jarenlange Aerobics zelf 
door rugklachten geplaagd werd, 
specialiseerde ze zich eind jaren 90 
op oefeningen voor een gezonde 
rug. Daarbij kwam ze bij Pilates 
terecht en was meteen enthousiast 
over de positieve effecten van deze 
training op haar eigen lichaam. De 
Pilates-methode is een training voor 
het gehele lichaam om afgezwakte 
spieren te versterken en verkorte 
spieren te rekken. Het doel van 
de training is in eerste plaats de 
versterking van de diepe spieren 
en daardoor verbetering van de 
houding.

Voor Dagmar is pilates veel 
meer dan alleen een vorm van 
lichaamstraining: een positieve 
levensinstelling, die leidt tot een 
betere gezondheid, meer succes en 
geluk en daardoor automatisch een 
betere levenskwaliteit belooft.

ELKE DAG 2 PILATES OEFENINGEN 
EN RUGKLACHTEN ZIJN VERLEDEN 
TIJD

Deze 3 oefeningen kunnen staand 
of zittend uitgevoerd worden. Alles 
wat je nodig hebt, zijn slechts 5 tot 
10 minuten tijd en genoeg plaats 
om comfortabel te kunnen staan 
of zitten. Een kleine pauze voor 
oefeningen zou in het leven van 
alledag ingebouwd moeten worden 
– thuis, op kantoor of op reis! 

Dagmar Mathis-Wiebe
Is trainster in hart en nieren,  
in de laatste tijd voor Pilates.

RUGGEN 
 EXPERT

“ Leven is beweging, 
beweging met  

Pilates is leven!”
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STAAND  
     GOED ADEMEN

Ga rechtop staan of zitten, met 
de voeten op een heupbreedte 
afstand van elkaar. Sluit de ogen 
– dat verhoogt de concentratie. De 
handpalmen in de taille of vlak op 
de onderbuik leggen. Door de neus 
via de zijkanten van de borstkas 
inademen en de ribben als een 
trekharmonica openen.

• Door de licht geopende mond 
krachtig uitademen. Beeld je 
daarbij in dat je de rits van een 
nauwe jeans dicht trekt. Trek 
de navel in en sluit de borstkas 
als een trekharmonica. Daarbij 
gaan de ribben naar de voorste 
bekkenbotten, alsof beide ribben 
zich diagonaal met de voorste 
bekkenbotten versnoeren.   

• Voel bewust hoe de ribben zich bij 
iedere inademing aan de zijkant 
openen en hoe de buikwand bij 
iedere uitademing platter wordt 
en de ribben sluiten. 

• Deze ademoefening tot 10 keer 
herhalen.

 Deze ademtechniek bij alle 
oefeningen vasthouden! De 
techniek is cruciaal voor iedere 
Pilates-oefening. Het beste is om 
twee tot drie maal per dag vijf 
Pilates-ademhalingen te doen! 
Het dagelijks uitvoeren van deze 
ademhalingsoefening ondersteunt 
niet alleen het sneller leren van de 
Pilates-methode, maar helpt ook 
goed bij het ontspannen en stess 
afbouwen.

OEFENING  

I
DE WERVELKOLOM  
                  OPZIJ BUIGEN

Inademen: Voorbereiden en de 
taille verlengen, totdat je je twee 
centimeter langer voelt.

Uitademen: De rechterarm naast 
het hoofd uitstrekken. De handpalm 
wijst naar binnen.

Inademen: Deze positie vasthouden.

Uitademen: Nu het 
bovenlichaam iets naar links buigen, 
alsof je je bovenlichaam zijdeling 
over een reusachtige strandbal legt. 
Daarbij je bekken precies in het 
midden over de voetgewrichten 
laten staan. 

Inademen:  Deze positie 
vasthouden. Het inademen in de 
rechterkant van de borstkas voelen 
en van het uitrekken genieten. 

Uitademen: Ga weer rechtop 
staan. Let er tijdens de gehele 
oefening op, dat de schouders ver 
weg van de oren blijven, het bekken 
stabiel te houden en het gewicht 
gelijkmatig over beide voeten te 

verdelen. 
De oefening nog tweemaal aan 
dezelfde kant herhalen. 

Daarna de oefening driemaal aan 
de andere kant herhalen.

OEFENING  

II

1

2

1
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DE WERVELKOLOM  
                              DRAAIEN

Inademen: Denk jezelf lang, door 
je in te beelden dat je met een 
marionettentouwtje op je kruin 
naar boven wordt getrokken  

Uitademen: Het bovenlichaam 
licht naar rechts draaien. Let erop 
dat je de schouderbladen recht 
houdt, de armen los laat hangen en 
het bekken stabiel houdt. 

Inademen: Het bovenlichaam weer 
naar het midden terugbrengen.

Uitademen: Nu licht naar links 
draaien. Let er steeds op dat je je 
buik plat houdt en de borstkas 
gesloten. 

De oefening aan elke kant 5 keer 
herhalen. 

Hier kan je je een barbiepop 
voorstellen, waarbij alleen het 
bovenlichaam wordt gedraai, 
terwijl het bekken stil blijft staan.

OEFENING  

III

Na haar eerste bezoek aan India, 
waarbij Claudia Vogel-Wiens voor 
het eerst met yoga in contact kwam, 
wilde ze als trainer het plezier en 
de kracht van deze bewegingvorm 
doorgeven. Sinds enige tijd is 
Claudia eigenaresse van de YOGA 
LODGE in Peissenberg.

Het bijzondere van yoga is het 
holistische aspect. Niet alleen 
de Asana’s (oefeningen) op 
zich zijn belangrijk, maar ook 
onze ademhaling (Prana), onze 
kijkrichting (Drishti), en vooral 
onze instelling, die serieus en 
meditatief moet zijn. Liever minder 
- maar intensief en met de juiste 
motivatie – oefeningen, dan snel 
een paar oefeningen afwerken. 

Ook yoga helpt niet meteen tegen 
een verkeerde houding, gebrek aan 
beweging en rugpijn, maar een 
regelmatige, ook korte yogasessie, 
kan blijvend rugpijn voorkomen en 
zelfs verminderen. Een belangrijke 

Claudia Vogel-Wiens 
eigenaresse van  

de YOGA LODGE  
in Peissenberg.

RUGGEN 
 EXPERT

factor hierbij is de ontspanning 
van de geest, want alleen dan kan 
ook het lichaam profiteren van 
de afwisseling van inspanning en 
ontspanning. En onthoud: eerst 
komt het ademen, dan volgt de 
beweging.
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ZITTEND BEGINNEN 

Zittend beginnen – in een 
gemakkelijke en rechte houding 
– Laat rust in je lichaam en geest 
indalen. Neem de spanning weg uit 
de schouders en houd de nek recht 
en ontspannen. 

Maak je rug lang en recht vanuit 
je bekken, maar houd hem wel 
ontspannen. Kom tot rust door 
gelijkmatig door de neus in- en 
uit te ademen. Probeer niet in te 
gaan op iedere gedachte die in je 
hoofd opkomt. Enige minuten in 
deze houding blijven en dan met de 
yogasessie beginnen.

OEFENING I

De nek losmaken door het hoofd 
naar voren, naar achteren en naar 
opzij te laten vallen. Eerst met goed 
ademhalen beginnen, dan volgt de 
beweging. 

Daarna de schouders aandacht 
geven. Inademen en daarbij 
de schouders omhoog trekken, 
uitademen en de schouders losjes 
naar beneden laten vallen. Daarna 
met de schouders draaien, steeds 
met de ademhaling mee, van voor 
naar achter.

OEFENING  

I

1

2

OEFENING  

 II

 1. Kind

  2. Hond

 
3. Voorover  
      buigen

Neem daarna de houding van het 
Kind aan. De rug ontspannen en de 
armen naar voren strekken, alsof je 
aan je handen naar voren getrokken 
wordt. Adem daarbij gelijkmatig en 
ontspannen in het onderste deel van 
je rug en let erop dat je je schouders 
ontspant. Daarbij de knieën iets 
uit elkaar duwen en/of een kussen 
onder je zitvlak leggen. 

Daarna ga je in de houding van de 
naar beneden kijkende Hond. 

Als je al staat, kan je ook nog in 
spreidstand voorover buigen. De 
rug lang maken en eventueel het 
hoofd ondersteunen of de knieën 
buigen. 

Welke Asana je ook kiest, let 
altijd op een gelijkmatige en diepe 
ademhaling door de neus. 

     KIND, HOND...  
                      VOOROVER BUIGEN
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     BENEN STREKKENOEFENING  

 III

Ga nu op je rug liggen om de spieren van de achterkant 
van je benen te strekken. Verkorte pezen en ander 
bindweefsel zijn een veelvoorkomende oorzaak voor 
pijn in de onderrug. Daarbij kan je een gordel of 
handdoek als hulpmiddel gebruiken.

Inademen en een been naar je toe trekken, uitademen 
en je been ontspannen. Als het niet lukt het been te 
strekken, kan je het gebogen laten. Vermijd een 
holle rug en zorg ervoor dat alle spanning uit de rug 
weggenomen wordt!
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—
VOEDING  

VOOR DE RUG
—

• Peulvruchten.

• Dierlijk en plantaardig vet 
voor de heropbouw van botten 
en spiermassa: vis, gevogelte, 
eieren, noten en zaden.

• Ideale combinaties: aardappel 
met kwark, volkoren brood met 
kaas, graanvlokken met melk, 
peulvruchten met vlees/vis.

• Calcium voor de stabiliteit van 
de botten: melk, naturel yoghurt, 
karnemelk, kaas (Parmezaanse 
kaas, Emmentaler), soja. 
Belangrijk: neem calcium samen 
met vitamine D: zon, zalm, 
haring, champignons.

Wanneer we aan te dikke mensen 
denken, hebben we vaak de beelden 
uit het buitenland voor ogen. We 
hoeven echter niet meer zo ver te 
kijken, want overgewicht is ook 
bij ons al een probleem geworden: 
43,7% van de vrouwen en 53% van 
de mannen in Nederland hebben 
last van overgewicht. Een last die 
onze rug moet dragen en naast 
gebrek aan beweging een van de 
hoofdoorzaken van rugpijn. De 
wervelkolom groeit in dit geval 
niet mee met de toegenomen last en 
de tussenwervels hebben sterk te 
lijden onder de toegenomen massa. 
De belangrijke vloeistof tussen de 
wervels wordt door het gewicht uit 
de tussenwervels geperst, wat twee 
keer zo veel problemen veroorzaakt 

in vergelijking met slanke personen.

Wat we dagelijks eten en drinken is 
niet alleen belangrijk voor hoe goed 
we ons over het algemeen voelen, 
maar ook voor onze rug. Onze 
botten en tussenwervels hebben 
ook hun lievelingsgerechten:

• Volkoren producten.

• Vers fruit met veel vitamine 
C: aardbeien, honingmeloen, 
frambozen, bramen, papaya, 
zwarte bessen, citroenen, 
sinaasappels, appels.

• Groenten met veel vitamines: 
paprika, peterselie, tomaten en 
spinazie.

• 1,5 liter water, vruchtensap 
of thee zonder suiker zorgen 
voor een beschermlaagje 
om de tussenwervels, onze 
schokdempers in de rug. Tip: 
drink tomatensap - het bevat 
veel mineraalstoffen en verhoogt 
de stofwisselingsactiviteit.

• Levensmiddelen met veel 
mineralen: bananen, tomaten, 
citrusvruchten, broccoli, noten, 
wortels, olijven.



– 43 –
 

– 44 –
 

VERMIJD

• Producten van witmeel.
 
• Druivensuiker en geraffineerde 

suiker.

• Zoetigheden.

• Alcohol: beschadigt de botcellen 
en de lever, die voor de 
aanmaak van aktieve vitamine 
D verantwoordelijk is. Zonder 
vitaminde D kan calcium niet 
worden opgenomen: de botten 
worden instabiel.

• Vetten zoals boter en olie: deze 
remmen de opname van calcium 
en leiden tot overgewicht.
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—
KOM IN  

BEWEGING! 
Hier hou je na  

je werk je rug fit
—

Eindhoven

Amsterdam
1. Splash Amsterdam - www.splashamsterdam.nl

2. Health Club Jordaan - www.healthclubjordaan.nl
3. Fresh Fitness - www.fresh-fitness.nl

Rotterdam
4. My Gym  

www.mygym.nl

Delft
5. Fitness and Health Club Delft 

www.fitnesshealthclubdelft.nl

7. Essink Sportcentrum 
www.essink.nl

Tilburg
8. Puur Fitness  

www.puur-fitness.nl

1,2,3,16

14
5

13,4

8

6 Utrecht
6. De Workout  

www.deworkout.nl

Groningen
10. Sportcentrum Balili - www.sportcentrumbalili.nl

11. Plaza Sportiva - www.plazasportiva.nl

Zeeland
12. Fitness King Healthclub 

www.fitness-king.nl

Pilates 
13. Pilates Rotterdam - www.pilatesrotterdam.nl

14. Pilates Zoetermeer - www.pilateszoetermeer.nl
15. Pilates Groningen - www.pilatesgroningen.nl

16. Pilates Amsterdam - www.pilatesamsterdam.nl

Fitness Nationwide
HealthCity - www.healthcity.nl

Basic Fit - www.basic-fit.nl
Fitness364 - www.fitness365.nl

Fitness First - www.fitnessfirst.com 

Etten-Leur
9. Medisport  

www.medisports.nl

15,10,11
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— 
OFFLINE

verder lezen 

— 

AANBEVOLEN BOEKEN 

Een gezonde rug
Auteur: 

Dieter Dorn | Uitgeverij AnkhHermes

Fitness bij rugklachten
Auteur: 

Karl Noten |  Bruna

De beste oefeningen bij rugklachten 
Auteur: 

Karl Noten | Karakter Uitgevers B.V.

Behandel zelf je rug
 Auteur: 

Robin McKenzie | SU De Ronde Tafel

Heel je rug 
Auteur: 

Elly Hoekstra & D. Van 
de Neer | Panta Rhei

Genees je rug. Leren leven zonder rugpijn
Auteur: 

Stefan Rippel | De Driehoek

De beste apps voor Android

De beste apps voor iOS

GEZOND & MOBIEL

GEZOND & MOBIEL

Digitalezorggids lage rugpijn

Back Pain Relief Yoga Poses 

Daily Yoga for Back 

Prevent Upper Back & Neck Pain 

Prevent Back & Spine Pain 

5 Minute Lower Back Workout

Yoga for Back Pain Relief 

Office Yoga: At Your Desk

Lower Back Pain App 

The Simplyhealth Back Care app

MyPilatesGuru

Clinical Pattern Recognition:  
Low back pain

Bianca Bernhardt
Personal Trainer 

www.personal-shape.de

Andreas Ullrich
Personal Trainer

www.andreas-ullrich.com

Claudia Vogel-Wiens
Yoga-Trainer

www.yogalodge.de

Dagmar Mathis-Wiebe
Pilates-Trainer

www.pilates-in-muenchen.de

Marjolein van Sonsbeek
Eigenaar Pilates Studio van Sonsbeek 

PeakPilates Instructeur
www.pilatesglossy.com
en www.pilatesglossy.nl

Marcel Brouwers & Maarten de Groot
Eigenaren Het Rugcentrum.

Alles voor je rug.
www..hetrugcentrum.nl

— 
HARTELIJK DANK 

Wij bedanken al onze experts
voor hun medewerking en bijdragen

aan ons E-Book!

—      
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