
 

“Zomer” 
Vlinders hebben de hele dag de tijd 

Om te vlinderen of om te zitten 
Ze beginnen op een bloem hun ontbijt 

Een rode, een gele, een witte 
Vlinders dansen de hele dag door 

Ze wiegelen op de seringen 
Fluisteren vlinderdingen  

In ieder bloemenkoor. 
          at Home 

 
 

De vakantietijd breekt weer aan. 

Geef uw vakantie tijdig door aan uw fysiotherapeut/
trainer. Inhalen van de MTT wordt dan voor iedereen  

aantrekkelijk.  
Er zullen tijdens de vakantie weken zijn dat MTT  

groepen onvoldoende bezet zijn. Deze groepen kunnen 
worden geannuleerd. U wordt hier tijdig van op de 

hoogte gebracht. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om 
op een ander tijdstip te trainen. 

Vergeet tijdens de training uw binnen schoenen, hand-
doek en bidon niet! Zeker in de zomermaanden is het 

belangrijk dat u voldoende water drinkt.  
 

 
Wij wensen u namens het team van Move On en Cisca 

Arkesteijn een fijne en vooral ontspannen zomer toe.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On is 

op 24 mei gestart met Bootcamp lessen onder begelei-
ding van  “Samen Personal Training”. 

10 Weken lang wordt er getraind met als beginpunt het 

Juliana sportpark in ‘s Gravenzande. Marlot en Lennard 
laat de leden flink zweten in het park bijvoorbeeld door 

oefeningen in en om de speeltoestellen.  
Het buiten trainen is heerlijk om te doen en levert flink 

wat energie op,  kortom ontspanning door inspanning.  

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move ON  

MTT INFORMATIEBULLETIN 

1 Juli 2016 3e kwartaal  

Wist u dat? 

 
Het infobulletin brengt 

u elk kwartaal op de  
hoogte van een  

onderwerp, nieuwe 
ontwikkelingen, aardige 

weetjes van de MTT en 
fysiotherapie. 

 
 

 
 

Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum

Move On

Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer: 
0174-630740 

(van 8.00 Tot 22.00 uur) 
 

en via de email: 
mtc@fysiomoveon.nl 

https://pixabay.com/nl/gran-canaria-spanje-eiland-vlinder-171555/


 

Algemene informatie over de nek 

De nek bestaat uit 7 nekwervels. Tussen de wervels zitten tussen-
wervelschijven. Deze tussenwervelschijven fungeren als de schok-

dempers van de nek. De nekwervels maken onderdeel uit van de 
wervelkolom, welke in totaal 33 wervels bevat.  

De spieren van de nek hebben vaak twee verschillende functies: 
 Ze zorgen voor stabiliteit van de ene wervel ten opzichte van de andere. 

 Ze zorgen voor beweging van de nek of het hoofd. 
Dit is belangrijk om te weten: je kunt je voorstellen dat wanneer de stabiliserende 

spieren niet sterk genoeg zijn, de bewegingen van de nek of hoofd niet goed uitge-
voerd kunnen worden. Dit kan leiden tot (hardnekkige) klachten. 

 

Voorkomen van nekklachten 
Ongeveer 70% van de mensen heeft in de loop van zijn leven last van nekklachten. 

Tot 40% van de bevolking lijdt naar schatting in de loop van een jaar aan nekpijn. 
En 10-20% van de bevolking heeft op een bepaald moment nekpijn.  

Conclusie: nekpijn heeft een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven van vele 
mensen, zowel tijdens hun werk als bij andere activiteiten in het dagelijks leven.  

 
Veel voorkomende nekklachten 

KANS (Klachten van de Arm, Nek en Schouders) 
KANS staat voor klachten aan de arm, nek en/of schouders waaraan geen acuut 

trauma of een systematische ziekte ten grondslag ligt. KANS klachten worden in 
het algemeen gezien als overbelastingsklachten. Ze kunnen worden opgedeeld in 

“specifieke” en “aspecifieke” klachten. 
Onder specifieke KANS klachten vallen alle aandoeningen waarbij een duidelijke 

medische diagnose gesteld kan worden die de klachten veroorzaakt. Bijvoorbeeld 

Carpaal Tunnel Syndroom. 
Bij aspecifieke KANS klachten heeft een patiënt last van de nek, schouders en/of 

arm, maar is er geen medisch aantoonbare afwijking voor de klachten.  
De oorzaak kan liggen in fysieke belasting (herhalende bewegingen, statische be-

wegingen en een verkeerde ergonomie), omgevingsfactoren of psychische belas-
ting (stress).  

Klachten die kunnen optreden bij aspecifieke KANS zijn pijn en stijfheid in de spie-
ren van onderarmen, polsen en/of handen, een uitstralende pijn in de arm, nek en 

schouder, tintelingen in de handen en/of vingers en een moe gevoel in de armen. 
Deze klachten kunnen optreden in verschillende mate van heftigheid.  

 
Slijtage (Artrose) van de nekwervels 

Slijtage in de nek ontstaat doordat de tussenwervelschijven tussen de wervels 
steeds dunner worden. Hierdoor kan het voorkomen dat twee wervels elkaar gaan 

raken. Dit veroorzaakt een pijnlijk gevoel. Daarnaast wordt slijtage gekenmerkt 

door een stijf gevoel bij bewegen, vooral na een periode van rust (bijvoorbeeld ‘s 
ochtends). 

 
Nekhernia 

Bij een nekhernia puilt de kern van de tussenwervelschijf uit. Hierdoor kan druk 
ontstaan op de zenuwen en bloedvaten die er omheen liggen. Dit kan leiden tot 

klachten als pijn, tintelingen, een doof gevoel of krachtverlies.  
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https://pixabay.com/nl/wervelkolom-skelet-eddy-wervels-257870/
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De Ipad nek 

De ipad nek wordt veroorzaakt door langdurig gebruik van een 
tablet. Meer gebruik van mobiele apparaten leidt tot nieuwe zit-

houdingen die de kans op lichamelijke klachten vergroten.  
De nieuwe houdingen kunnen leiden tot samengedrukte ruggenwervels, een 

verminderde bloedsomloop in de benen en overbelasting van de nek, rug en 
schouders door overcompensatie. Ook worden bij de meeste van deze voor-

keurshoudingen de armen niet ondersteund. Dit leidt tot onnatuurlijk gedraai-
de polsen, handen en ellebogen, hetgeen weer een extra belasting vormt voor 

de schouders. Doordat onder invloed van toenemend gebruik van mobiele ap-
paraten nauwelijks nog sprake is van werkonderbrekingen, wordt dit soort 

problemen alleen maar versterkt.  
 

Advies bij nekklachten 
Nekklachten worden in veel gevallen veroorzaakt door een verkeerde hou-

ding. Het is dus belangrijk om hier naar te (laten) kijken wanneer je nek-

klachten hebt. 
Daarnaast is het bij nekklachten belangrijk om je nek wel in beweging te hou-

den. Veel mensen zijn bang om te bewegen, maar dit is niet nodig. Wanneer 
je beweegt is het belangrijk dat je dit doet binnen je pijngrens. Bijvoorbeeld 

door rustig rondjes te draaien met je nek en schouders, omhoog en omlaag te 
kijken vanuit je nek en de nekspieren rustig te rekken.  

Daarnaast is het verstandig om regelmatig van (werk-) houding te wisselen.  
Zeker bij een zittend beroep is dit belangrijk.  

 
Oefeningen bij nekklachten 

Het doel van de oefeningen is om van de pijn af te komen en je nek zoveel 
mogelijk te kunnen bewegen onder de huidige omstandigheden.  

Begin de oefeningen vanuit een ontspannen houding. Probeer te voelen wat er 
gebeurt, wat er beweegt, waar je spieren aanspant en waar niet. Voor het 

beste resultaat voer je de oefeningen rustig en geconcentreerd uit.  

Advies bij de oefeningen 
 In het begin zijn de oefeningen misschien lastig of moeilijk uit te voeren. 

Probeer door te zetten, je wordt er voor beloond. Je zult merken dat de 
pijn afneemt en dat je spieren sterker worden.  

 Je kunt deze oefeningen het best regelmatig maar kortdurend uitvoeren. 
Bijvoorbeeld dagelijks, ieder uur een paar minuten.  

 Beweeg bij de oefeningen tot de pijngrens, ga niet over de pijngrens 
heen.  

 Voer de oefeningen rustig uit. Belangrijk is dat je door blijft ademen. 
Voor de effectiviteit is het belangrijk dat de oefeningen goed en bewust 

worden uitgevoerd. Concentreer je op de bewegingen en je ademhaling.  
 

Nadat de oefeningen uitgevoerd zijn, blijf dan zoveel mogelijk je houding cor-
rigeren. Als je eenmaal geen nekpijn meer hebt, dan is een goede houding 

belangrijk om herhaling van nekklachten te voorkomen. Bovendien is het be-

langrijk dat je in beweging blijft.  
 

Als de pijn blijft of zelfs  toeneemt, neem dan contact op met je huisarts of  
fysiotherapeut.  

https://pixabay.com/nl/studenten-ipad-computer-tablet-703001/


De oefeningen 
Rekken monnikskapspier 

 Het hoofd is qua positie recht naar voren. 
 Beweeg je linker oor rustig naar je linker schouder, tot je lichte rek voelt aan de rechter-

zijde van je nek. 
 Houd deze rek 10 seconden vast.  

 Beweeg vervolgens je rechter oor rustig naar je rechter schouder, tot je lichte rek voelt 
aan de linker zijde van je nek.  

 Houd deze rek 10 seconden vast.  

 Voer de oefeningen naar beide zijden 3 keer uit. 
 Houd de schouders laag bij het uitvoeren van de oefeningen.  

 
Draaien van de nek 

 Beweeg je hoofd rustig  van links naar rechts (nee-schudden) om 
de spieren in je nek los te maken. 

 Herhaal dit 10 keer.  
 Je mag lichte rek voelen. 

 Je kan deze oefeningen ook op dezelfde manier uitvoeren met het 
hoofd omhoog en omlaag bewegen (ja-knikken).  

 
 

 
 
 

 
 

Het volgende bulletin wijden wij aan  

“Lichamelijke inactiviteit is een sluipmoordenaar“  
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https://pixabay.com/nl/nek-zwart-en-wit-schoonheid-meisje-1211231/


HET BEKKEN 

 
Het bekken is het benige gedeelte van het lichaam dat de romp met de benen 

verbindt en speelt een belangrijke rol bij de houding en het bewegen. Bovendien 
beschermt het de organen in het bekken zoals de blaas, de baarmoeder en de 

darmen en bij de mannen de blaas, de prostaat en de darmen. 
Het bekken is opgebouwd uit drie delen: de linker en de rechter bekkenhelft met 

aan de achterzijde het heiligbeen met onderaan het stuitje. 
Op de plaats waar de bekkendelen bij elkaar komen zitten drie gewrichten: het 

schaambeen (ook wel symfyse genoemd) en aan de achterzijde aan weerskanten 
van het heiligbeen de SI gewrichten (de sacro-iliacale gewrichten). 

 
De botdelen worden bij elkaar gehouden door de banden (lichtgrijs op het 

plaatje) en daaroverheen de pezen en spieren (bekken-, buik-, bil- en rug-
spieren). Samen zorgen ze voor een stevige basis in het lichaam. 

 

Het bekken is bij mannen en vrouwen een klein beetje verschillend: bij 
vrouwen is de doorgang wat breder zodat kinderen kunnen worden gebaard. 

 
Het binnendeel van het bekken kent twee delen: 

Het grote bekken. Dit is het bovenste deel van het bekken waar zich een groot deel van de  
 darmen bevinden. 

Het kleine bekken. Dit is het onderste deel van het bekken waar zich de blaas, vagina,  
 baarmoeder, eileiders, eierstokken, endeldarm en de bekkenbodem bevinden bij de vrouw  

 en bij de man de blaas, prostaat en endeldarm en natuurlijk ook de bekkenbodem. 

Onderlinge samenwerking tussen bekken en bekkenbodem, hoe zit dat? 
Het bekken, de banden, de spieren, de bekkenorganen en de bekkenbodem vormen een  

geheel en beïnvloeden elkaar.  
Het is al langer bekend dat als je bekkenpijn (rug, bil, schaambeen) hebt rond je zwanger- 

schap, je ook meer kans (50%) hebt op het krijgen van bekkenbodemklachten. 
Als vrouw met lage rug klachten heb je een grotere kans (78%) op incontinentie klachten.  

Pas verschenen onderzoek laat ook bij mannen een duidelijk verband zien tussen plasklachten  

en lage rugklachten. Het lijkt daarom zeer aannemelijk dat bekkenbodemklachten en lage  
rugklachten elkaar kunnen beïnvloeden. 

 
De gewrichten zorgen samen met je spieren rond het bekken 

voor een goede stabiliteit. Deze stabiliteit heb je nodig voor  
wat we noemen je krachtoverdracht. Wanneer je je armen  

en/of je benen beweegt heb je een stabiel bekken nodig om 
“krachten” over te dragen (zoals het losjes zwaaien met de  

armen tijdens lopen). Deze stabiliteit gaat niet over kracht  
maar juist over het subtiele (dus hele kleine beetjes) gebruik  

van de binnenste spierlagen (diepe buik en rugspieren, je  
bekkenbodem en je middenrif). 

 
Bij pijnklachten in dit gebied (zowel lage rug, stuit als bekken  

en bekkenbodem) is er vrijwel altijd sprake van een functiestoornis van de stabiliserende spieren 

van het bekken. Je spieren kunnen minder actief zijn of te gespannen of de timing is niet goed,  
ze spannen te snel of te langzaam aan. 

Dit kan er voor zorgen dat krachtoverdracht in het bekken niet goed verloopt. Je gebruikt dan 
“teveel kracht” voor normale bewegingen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het zogenaamde  

waggelen van een zwangere met bekkenpijn. Maar het kan ook voorkomen bij mensen met pijn-
klachten in de lage rug, stuit, bekken of bekkenbodem. Bij dergelijke klachten zet iemand ook  

vaak de adem vast (stopt met ademen) om in beweging te komen. 
Tevens zien we dan regelmatig het overmatig aanspannen van de buikspieren, alsof je voor elke  

beweging de “ buik moet intrekken”. Dit is niet nodig en verstoort juist vaak de fijne afstemming 
van de diepe spierlagen tijdens bewegen. 

Er kan ook sprake zijn van een sterkere asymmetrie in de bewegelijkheid in de bekkengewrichten. 
Dit kan er ook voor zorgen dat de kracht overdracht niet goed verloopt. 

Met bekkenfysiotherapie leer je niet alleen de bekkenbodemspieren beheersen maar ook controle  
te krijgen over je (diepe) buik- en rugspieren en zeker niet te vergeten het beheersen van je 

ademhaling, met name het doorademen tijdens activiteiten. 

 
     Voor meer informatie:  

     Cisca Arkesteijn-van Hijningen, geregistreerd bekkenfysiotherapeut  
     www.pelvica.nl    06-54322679    pelvica.fysio@gmail.com 

http://www.pelvica.nl

