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 De 5 basisprincipes
Werkboek 1

Je rug pijnvrij in 3 maanden



In deze module leg ik je uit wat de 5 basisprincipes zijn. 

Binnen de STOTT Pilates methode werken we met 5 basisprincipes die in

elke oefening terug komen. 

Deze 5 elementen zijn de sleutel tot een veilige beoefening en sleutel

om op de juiste manier kracht op te bouwen.

 

De vijf basisprincipes zijn:

1 Adem

2 Stand van het bekken

3 Stand van de borstkas

4 Stand van de schouderbladen

5 Stand van de nek

 D
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Adem
Waarom beginnen we met adem? Iedereen ademt toch altijd? Zal je

misschien denken. 

Je hebt gelijk. Het leven begint met onze eerste diepe ademteug.

Echter, gedurende ons leven leren we onszelf veelal een verkeerd

adempatroon aan. We nemen deze over van onze ouders, maar ook

stress en veel zitten hebben een negatief effect op onze ademhaling.

Een diepe, rustige ademhaling waarbij de borstkas en de buik

meebewegen is de meest optimale manier van ademen. Maar hoe vaak

tijdens de dag doe je dit? Een diepe ademhaling zet de organen in de

buik in beweging én stimuleert de diepe houdingsspieren. Door te

ademen zet je letterlijk het hele lichaam in beweging. 

Een kalme ademhaling stimuleert ook het parasympatisch zenuwstelsel.

Het deel van het zenuwstelsel wat zorgt voor ontspanning in lichaam en

geest. In een ontspannen staat van zijn kan het lichaam cellen

vernieuwen en voedsel en emoties verwerken.



Een oppervlakkige ademhaling daarentegen verhoogt juist het stress

niveau in het lichaam. Het hormoon adrenaline wordt aangemaakt en het

diafragma (het middenrif, de spier die de onderkant van de borstkas

afsluit) beweegt snel en vlak. Door deze verminderde beweging worden de

organen in de buik veel minder tot niet naar beneden geduwd en worden de

diepe rompspieren niet geactiveerd. Op deze manier kan de oppervlakkige

adem uiteindelijk leiden tot o.a. rugklachten,  constipatie of zelfs

bekkenbodemklachten. 

 

Als je jarenlang oppervlakkig hebt geademd, misschien zelfs zonder je

hiervan bewust te zijn, kan het heel vreemd voelen om opeens anders te

moeten ademen. 

Door mee te gaan in de cues die gegeven worden tijdens de video lessen

kan het voorkomen dat je duizelig wordt of misselijk. Zodra je dit opmerkt

bij jezelf, neem dan een korte pauze en laat de focus op de adem los.
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Bij sommige bewegingen wilt het lichaam als vanzelf in of uitademen.

Denk aan een ronding van de rug, dan is het prettiger om uit te ademen,

dan in te ademen. Een beweging van lengte voelt het natuurlijker om in te

ademen. 

Zoveel mogelijk proberen we vast te houden aan deze natuurlijke

bewegingen van het lichaam. Maar er zijn ook wat uitzonderingen.

Op de uitademing spannen van nature de diepe rompspieren (de

dwarse/diepe buikspier, diepe rugspieren, bekkenbodemspieren en

middenrif) aan.

Dit is een perfect moment om de belangrijkste of zwaarste beweging te

doen, want je rug is nu gestabiliseerd.  Dus dan kan het zijn dat je een

beweging maakt waarbij je liever in zou ademen, maar gevraagd wordt om

uit te ademen. 

 

Probeer mee te gaan met de ademrichting die gecued wordt. Als dit

teveel weerstand oplevert, je raakt ervan in de war en volledig afgeleid van

de oefening, ga dan terug naar je normale ademritme. Het belangrijkste is

namelijk dat je door ademt. 

Met de tijd zal je merken dat je bewuster wordt van je adem en met meer

gemak de aangegeven ademrichting kunt volgen.
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Stand van het bekken
In de lessen hoor je vaak de term: neutraal bekken. Wat is dat precies?

Als het bekken in een neutrale stand staat of ligt kan de onderrug lang

gemaakt worden en dat is de beste stand voor schokabsorptie. Ook

kunnen de benen ontspannen bewegen in de heupkommen.

 

Wanneer lig of sta je dan in een neutrale stand? Want het bekken kan

naar voren en achteren kantelen, maar ook zijwaarts één kant omhoog

liften.

Vaak wordt gezegd dat je heupbotten en het schaambeen in één

horizontale lijn met elkaar moeten liggen, maar belangrijker is dat je het

heiligbeen met gewicht op de mat legt en je zo min mogelijk tot geen

spanning voelt in de onderrug. 

Lukt het je niet om ontspannen op de mat te liggen met het schaambeen

en heupbotten op één lijn, probeer dan het bekken iets naar achteren te

kantelen, zodat de onderrug een klein stukje richting de mat beweegt. 

Het is namelijk belangrijker dat je de diepe buikspieren goed aan kunt

spannen en zo de onderrug kunt stabiliseren zonder spanning, dan dat je

perfect horizontaal ligt. 

 

Dan hoor je ook wel eens de term: Imprint. 

Een imprint gebruiken we op momenten dat de rug meer stabiliteit nodig

heeft en je spieren dit nog niet uit zichzelf kunnen verzorgen. 

De imprint is een hele lichte achteruit kanteling van het bekken en

daarmee verminderd de holte in de onderrug iets. Het betekent niet dat je

de onderrug in de mat duwt, maar door de imprint te maken voel je meer

kracht en stabiliteit om één of beide benen van de mat af te tillen.

 D
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Stand van de borstkas
Om ervoor te zorgen dat je de buikspieren goed aan kunt spannen, is het

belangrijk dat de borstkas op de juiste manier op de mat ligt. De

buikspieren zitten daar namelijk aan vast. 

Vaak wil de borstkas omhoogkomen uit de mat, of naar voren wijzen in

een zittende positie. Door de buikspieren op een juiste manier te gebruiken

komt de borstkas vanzelf in een betere positie. 

Liggend op de rug laat je de borstkas en dan met name de ribben op de

rug zwaar in de mat zakken. Voorkom dat je de borstkas in de mat gaat

duwen, want dan verstoor je weer de natuurlijke curves van de rug.

 D
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Stand van de schouderbladen
Stabiliteit in de schouderbladen is heel erg belangrijk, want ze houden

de armen op de plek en ondersteunen de nekwervels. De schouderbladen

zijn erg beweeglijk, omdat ze weinig verbindingen hebben met andere

botten.

In veel lessen wordt gezegd de schouders naar beneden te ‘duwen’. Dit

creëert echter meer spanning en vermindert de beweeglijkheid. Denk de

schouders ontspannen en breed opzij.



Stand van de nek
De nek is het bovenste gedeelte van de wervelkolom met daarbovenop het hoofd.

Ideaal gezien volgt de nek de lijn van de rest van de wervelkolom en staat het

hoofd recht bovenop de schouders.

Bij een ronde bovenrug staat het hoofd meer naar voren. Dit creëert veel

spanning in de nek en bovenrug. Als dit bij jou het geval is, is het belangrijk dat

je je hoofd goed ondersteunt met een kussen bij alle liggende posities.

Je wilt zoveel mogelijk ontspanning ervaren in de nek tijdens de oefeningen.

 

Tijdens de buikspier oefeningen wordt vaak het hoofd van de mat getild.

Doe je dit door de kin naar de borst te brengen, dan komt alle kracht uit de nek.

Omhoog komen met het hoofd begint met het lang maken van de nek en buigen

in de bovenrug. Je behoud altijd een vuist afstand of tennisbal tussen de kin en

de borst.

Liggend op de buik werk je vooral aan lengte in de nek en de bovenrug.

Probeer te voorkomen dat je vanuit de nek omhoog buigt.

 

Wees je erg bewust van je ogen. De richting waar je naartoe kijkt, bepaalt voor

een groot deel waar je hoofd heen gaat. Probeer te allen tijde de ogen recht naar

voren te houden, zodat je nek in lijn blijft met de rest van de wervelkolom. D
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Inzichten

Opdracht 1
Welke inzichten heb je gehad na het doen van de oefeningen?

                                    

Opdracht 2
Welke oefeningen vond je lastig om te voelen in het lichaam? Kun je dit

verklaren aan de hand van je lichaamsanalyse?
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Opdracht 3
Neem gedurende de dag een paar momenten om je adem eens te

observeren. Waar voel je de adem het meest aanwezig? Hoe snel adem je?
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Beeld je in dat je hoofd en helium ballon is, die de lucht in wilt. Hoe

voelt dit?

Probeer staand de curves van je wervelkolom te visualiseren. Waar

wordt je rug hol en waar bol?

Wordt je bewust van je schouders. Kun je ze meer ontspannen laten

rusten op de borstkas?    

Wordt je bewust van je zittende houding. Zak je snel in, of kun je het

bekken, de borstkas en het hoofd zoveel mogelijk in één lijn houden?

Opdracht 4
Neem gedurende de komende dagen een moment om heel bewust te gaan

staan. 

 

Noteer hieronder je bevindingen. Wat ging goed? Wat ging minder goed?

Wat vergeet je het snelste?
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Voor de volledigheid besluiten we dit werkboek met een disclaimer. Al
het cursusmateriaal (lessen, video’s en werkboeken) is bedoeld voor
jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het is niet toegestaan om de inhoud van werkboeken en video’s te
verspreiden of kopiëren of verkopen. Ongewenste verspreiding op
welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Als deelnemer
van deze training stem je er automatisch mee in dat elke overtreding
hiervan onbetwist leidt tot een boete en eventuele vergoeding van alle
juridische kosten en schadeclaim.

Deze training is bedoeld om jou te helpen met het verminderen van
pijnklachten aan de rug. Door het delen van mijn kennis, ervaringen en
strategieën wil ik jou begeleiden op je weg. Wat jij met deze
aangeboden kennis doet is geheel aan jou. 

Inner Movements heeft als plicht jou te motiveren, maar kan geen
garantie geven over het resultaat.

Overleg met je therapeut of arts voor je aan de oefeningen begint. 

Aan de observaties in dit werkboek zijn geen medische verklaringen of
condities aan toe te wijzen. Voor een diagnose dien je te allen tijde een
professional in te schakelen.

Jij blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het respecteren van je
eigen grenzen.

Inner Movements is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures.

Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt.

Disclaimer

    

  

       

       

    


