Bíj klachtenten gerolgeoan met
noile qrtroseis het zeereffectief
geblekenregelmxtig (1 tot 3 keer
per dag) oefningen te doat.

Oefening 7
Doe deze oefening bíj aoorkeur 's ochtends ín
bed, ooodat t opstmt. Ga op uw ïil| Ii\gen,
zonder kussen, en bg ilw offirffi lahgs lvt
lichaam. Buig uw redrterkníe n breng deze
zoter nogelijk nnar utu neus.

De oefenhtgenntogetlgeen toeflatrc
oanklaclilengeuen!
Intlien nl 3 à 4 wekengeen
ltosítiefrewltnat is bereikt,neexr
dan contqctop met u1uErts.

OeÍeqiry2
De dezeoefenitg bii oootkeur 's ochtends in
bed, oooïdat u opstwt. Trck beíde knieën ruar
uzp borst, Hou één knie aast en laa! het andere
bcen uithaflgen naast het bed.

Aryrrlt"St! t!! i!'t!-ï-

Oefefliry3
Gaop utu rug op degrond liggenen buíg de
knieën,Zet u.oaoetenplat opdegtond.Houd
rleaoetenbij elkaaren spreiduw benenzo aer
mogelijk.Hou 5 telleno1stm 8a d86ma
laltgzanmterug,naï deuitgangrposítie,

OeÍeiling 4
Gaop uto rug oy degrond liggen en buig de
knieën.Zet uu roeteflplat opdegrond,Kantel
het bekkenochtercberen msaken bruggetie
ifl lut aerlengdeaafl
zodatttw bouenlichaam
uu hoaetbenmkomt,Hou 5 of 10 tellenaast
en rol daann wemelvoor ueruel nf.

OeÍeniflg 5
Gi op uó rug iiggn, buig uw knieií eil zet
wu uoetenpldt op de groníL. Kailtel het bekken
achteroaet en ntaak eeil btuggetje zodat uw
bovenlíchaaw in hel oetlengde van uw
boaerfuenenkont, Strek ddn één beer uit en
hou 5 tot 10 tellen pdst, Zet d64rnn lrct beetl
nee[ cfi rol daarna weruel uoor weruel af.

OeÍenhg 6
beeflifl lrcttycn
Gaop utuzíj liggenen buiShetondeïste
knie.Hou het bouenstebecn&estrcktin dcheu?en gebogen
beergestïektilaar bouetL
h de kníe.Hefhetboaefisre
Gallngzaamterugtttmï leghetbeeilníettueL

OEeflingT
Gaop uw zij op degrond liggenen buig hct onderstebeen.
Hefhet bouenslebuÍ gestrcktnaat b@en.
Galangzoamterugfr^ft leghetbeennietneer'

OefmiryS
Gaop éénbeenop eendmnpel
of deonderctetruptredestaan
en laat uw andetebeen(aande
pijflkont) hangen.Zuaai dat
beengestrektafwisselendnoar
Blijf
oorenen naorachtercn.
daatbijwelgoedrechtopstaan.

O4edflg70
Oefeíiry9
opeendrempel Gaop óénbeenstaanaoot cen
Gaopéénbeen
of de ondercte troptrede Etaan en
lnat utu andere been (ann de
pijflkant) hangefl,
Zwaai het beet zijwaarts naar
buiten etl dtqms roor uw
andere been langs. BÍiif daatbii
wel goed rcchtop staan.

tafeloí eet steigc stoel.
Zwadilrctandercbeeflgestrekt
naar a(hteL Blijf dnafuij wel
goedredttop steail.
Hou lrct ben 5 of 10 tellenin
deeíndstatden zethetda4m4
weerterug,

OefeflinglT
Ga op één beefl staan voor een
taÍel of een st@ige sloel.
ZwMi lrct andele been gestrekl
zíjwaofis naar bilítq. Bliif
daarbij wel goed rechtop
stmn, Hou lrct beelx5 oí 10
tellefl in de eifldstLild en zet
IEt daamqweer Íefltg.

OeÍetiflg72
Ga op één beefl stanfl poot eetl
tafel of een stq'ige stoel.
Buig lvt Lfld$e bwn aanaf de
knie ochteruaail! Beídekíieël
blíjuen ílus naast clkaor,

