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Oefeningen	  nek	  
Ontspanningsoefening	  en	  rekoefeningen.	  

	  
	   Oefening	  1	  
	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Ontspannen	  nek/schouderspieren.	  

Houding:	  In	  zit	  of	  in	  stand.	  

Uitvoering:	  Trek	  uw	  schouders	  langzaam	  op	  tot	  uw	  
oren	  en	  laat	  ze	  ontspannen	  vallen.	  

Intensiteit:	  Minimaal	  3	  maal	  daags	  5	  herhalingen.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding,	  zorg	  dat	  u	  
rechtop	  zit	  of	  staat.	  

	   Oefening	  2	  

	  
	  
	  
O	  

	   Doel:	  Rekken	  nek/schouderspieren.	  

Houding:	  In	  zit	  of	  in	  stand.	  

Uitvoering:	  Beweeg	  uw	  linker	  oor	  naar	  uw	  linker	  
schouder.	  Beweeg	  vervolgens	  uw	  rechter	  oor	  naar	  
uw	  rechter	  schouder.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  2	  keer	  10-‐15	  seconden	  
vasthouden	  links	  en	  rechts.	  Om	  de	  rek	  te	  
intensiveren	  kunt	  u	  overdruk	  geven	  door	  licht	  aan	  
uw	  hoofd	  te	  trekken.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding,	  zorg	  dat	  u	  
rechtop	  zit	  of	  staat.	  

	   Oefening	  3	  

	  
	  
	  
O	  

	  

Doel:	  Rekken	  nek/schouderspieren.	  

Houding:	  In	  zit	  of	  in	  stand.	  

Uitvoering:	  Beweeg	  uw	  hoofd	  naar	  uw	  linker	  oksel	  
en	  beweeg	  uw	  hoofd	  naar	  uw	  rechter	  oksel.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  2	  keer	  10-‐15	  seconden	  
vasthouden	  links	  en	  rechts.	  Om	  de	  rek	  te	  
intensiveren	  kunt	  u	  overdruk	  geven	  door	  licht	  aan	  
uw	  hoofd	  te	  trekken.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding,	  zorg	  dat	  u	  
rechtop	  zit	  of	  staat.	  
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	   Oefening	  4	  

	  
	  
O	  

	   Doel:	  Rekken	  hoge	  korte	  nekspieren.	  

Houding:	  In	  zit	  of	  in	  stand.	  

Uitvoering:	  Draai	  uw	  hoofd	  naar	  links	  en	  buig	  uw	  
hoofd	  in	  deze	  positie	  door	  uw	  kin	  in	  te	  trekken.	  
Doe	  dit	  vervolgens	  naar	  rechts.	  

Intensiteit:	  3	  maal	  daags	  2	  keer	  10-‐15	  seconden	  
vasthouden	  links	  en	  rechts.	  Om	  de	  rek	  te	  
intensiveren	  kunt	  u	  overdruk	  geven	  door	  licht	  aan	  
uw	  hoofd	  te	  trekken.	  

Aandachtspunt:	  Let	  op	  uw	  houding,	  zorg	  dat	  u	  
rechtop	  zit	  of	  staat.	  Spanning	  voelt	  u	  vooral	  net	  
onder	  uw	  schedelrand.	  

	  
	  
	  
	  


