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Je rug pijnvrij in 3 maanden



Je bent nu aan het eind gekomen van de training. 

Misschien heb je over sommige delen wat langer gedaan dan je van

tevoren gedacht had. Misschien heb je af en toe een pas op de plaats

moeten maken of zelfs een stapje terug moeten doen.

Misschien merk je dat je nu al minder last hebt van je rug. Dat de pijn

verminderd is en je beweeglijkheid is toegenomen. 

Misschien ben je nog niet helemaal waar je wilt zijn, maar we gaan nu

toch terugblikken om te zien welke stappen je nu allemaal gezet hebt. 

Vier je successen!
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Opdracht 1 
Geef jezelf een cijfer voor de volgende elementen

1 niets/zeer weinig en 10 is heel erg

 

1. Ik heb dagelijks pijn in mijn lichaam                                              _____    

2. De pijn in mijn lichaam hindert mij in mijn dagelijkse bezigheden _____

3. Ik word elke ochtend stijf en stram wakker                                    _____    

4. Ik heb plezier in bewegen/ik ben graag actief                                 _____    

5. Ik voel mij stijf                                                                               _____   

6. Ik voel mij fit                                                                                 _____
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 Opdracht 2
Waar zit de meeste pijn?

Geef jezelf een cijfer voor de volgende elementen

1 niets/zeer weinig en 10 is heel erg

 

1. Pijn in mijn nek                 _____

2. Pijn in mijn schouders       _____

3. Pijn in mijn bovenrug        _____

4. Pijn in mijn onderrug        _____

5. Pijn in mijn bekken/billen _____



Opdracht 3
Als je nu naar je dagelijks leven kijkt, wat is je grootste uitdaging met

betrekking tot je rug? En wat zou je

willen veranderen?
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Opdracht 4
Maak 3 nieuwe foto’s van jezelf. Foto 1 recht van voor, foto 2 recht achter

en foto 3 en profil. 

 

Teken ook door deze foto's een verticale lijn en bekijk de weerzijden van

deze lijnen. 

Is het lichaam meer in balans?

 

Opdracht 5
Pak nu je antwoorden van werkboek 0 erbij en vergelijk deze met je nieuwe

antwoorden. 

Wat is voor jou je grootste vooruitgang?

Waar ben je het meest blij mee?

 



 

Dat je nu aan het eind bent gekomen van deze training wil niet zeggen dat
je nu achterover kunt gaan hangen. 
Wil je pijnvrij worden of blijven, dan zal je altijd iets moeten doen. Het
lichaam zal altijd om beweging vragen. 
 
Niet voor niets noem ik Pilates en Yoga de onderhoudsbeurt voor mijn
lichaam. Twee tot drie keer per week een lange oefensessie helpt je het
lichaam verbeteren en onderhouden. 
Dagelijks korte momenten van stretchen na het opstaan, tijdens je
kantoorwerk, voor het slapen gaan maken dat je in het dagelijks leven
meer beweegt en uitrekt. 
Op deze manier voorkom je dat je te lang in een (verkeerde) houding zit of
staat en dus stijf wordt.
 
Als je in de afgelopen maanden in een bepaald ritme bent gekomen, blijf
dit volhouden.
Je kunt de lessen van de training weer opnieuw doen. Elke les die je doet,
zal je weer nieuwe dingen horen, nieuwe dingen ervaren in het lichaam. 
Je maakt stappen en bent elke dag meer bewust van je lichaam en hoe je
het gebruikt.
Blijf ook bewust bezig met je mindset. 
Wees je bewust over hoe je in jezelf praat en over je rug. Want naast
beweging, is ook hoe je dénkt van invloed op hoe jij je voelt. 
 
Bewust van je lichaam, bewust van je gedachten. 
Zo ga je steeds een stap hoger op de trap naar een pijnvrij leven.
 
Dank je wel dat je deze training hebt gevolgd en ik wens je heel veel
bewegingsplezier toe!
 
Liefs, Anneroos
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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

    

  

       

       

    


