
Workshop 18-04-19: “het belang van een goede houding als je zittend werk doet” voor Haga 

Ziekenhuis door André Schutter, revalidatie/personal trainer, massagetherapeut bij Health-Choice. 

 

1 

voor de nekspieren en bovenkant trapeziusspier: beide armen gaan zo’n 40cm zijwaarts en dan trek 

je de schouders zo ver mogelijk naar de oren. Hou die positie 2 tellen vast en laat de schouders 

vallen. Herhaal 20 keer. 

 

2 

voor de bovenrugspieren: beide armen zijn gestrekt naar voren, handpalmen naar beneden en dan 

trek je de duimen naar de oren, terwijl de ellebogen zo ver mogelijk naar achteren gaan. Hou die 

positie 2 tellen vast en keer terug naar de beginpositie. Herhaal dit 20 keer. 

 

3 

voor de middenrugspieren: beide armen zijn gestrekt naar voren, duim omhoog en dan trek je de 

duimen naar de zij, terwijl de ellebogen zo ver mogelijk naar achteren gaan. Hou die positie 2 tellen 

vast en keer terug naar de beginpositie. Herhaal dit 20 keer.  

 

4 

voor de wervelkolom: jJe zit of staat en je wilt zogenaamd iets boven je hoofd pakken, maar je kan er 

net niet bij. Herhaal dit per arm 20 keer. 

 



Workshop 18-04-19: “het belang van een goede houding als je zittend werk doet” voor Haga 

Ziekenhuis door André Schutter, revalidatie/personal trainer, massagetherapeut bij Health-Choice. 

 

5 

voor de nekspieren: je houd je bovenlichaam stil en met je kin kom je zo ver mogelijk naar voren en 

daarna ga je zover mogelijk naar achteren met de kin. Herhaal dit 20 keer. 

 

6 

voor de schouderbladspieren (rotator cuff): je maakt met de armen een letter W: De ellebogen zijn in 

de zij en blijven daar staan, onderarmen in een hoek van 45graden en je maakt een lift-beweging. 

Herhaal dit voor 30 seconden. 

 

 

7 

voor de bilspieren: je staat of zit en je spant de billen aan. Hou die positie 2 tellen vast en ontspan. 

Herhaal 20 keer. Variatie kan zijn dat je de linker- en rechterkant om en om aanspant. 

 

8 

voor de heupspieren aan de voorkant: je trekt je knie zo ver mogelijk omhoog  en je “marcheert”. 

Herhaal dit 20 keer. 

 

 

 


