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Het voorjaar is nu echt begonnen. Het uur is verschoven en de zon 
laat zich steeds vaker zien. 
 
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf is de voorspelling 22 graden, dus 
ROKJES DAG. Durf jij je al te wagen in een rok zo net na de winter? 
Of worstel je met jou zelfbeeld? 
 
 
 
 

Houding 

Een goede houding kan het lichaam helpen beter te functioneren, je slanker en 
gezonder doen lijken en helpen de druk op de ruggengraat kleiner te maken. De 
hoogste tijd om te checken of jij de juiste houding hebt.  

Waarom is een goede houding belangrijk? 
Behalve dat een goede houding ervoor zorgt dat je lichaam beter functioneert, wordt 
ook je energieniveau verhoogd, je bloedsomloop verbeterd en pijn verminderd. Door 
bijvoorbeeld meer met de schouders achterover te hangen krijg je er ook geen pijn 
meer in, en voorkom je ook dat je eventueel je buik samendrukt, wat weer de werking 
van de inwendige organen hindert. Daarnaast vermindert een goede houding de 
kans op onevenwichtigheden in de spieren die kunnen leiden tot blessures bij het 
bewegen. 
 
Spanning in de spieren 
Spanning in de spieren veroorzaakt het ontstaan van ‘knopen’ en creëert 
tegenspanning in de omliggende en verwante lichaamsdelen. Daarom kan een slecht 
uitgelijnde ruggengraat ook de longen, hals en hersenen beïnvloeden; zelfs 
denkprocessen worden negatief beïnvloed als er te veel spanning op sommige 
spieren staat. 

Alle spieren en het hele skelet zullen, net als alle inwendige organen van het 
lichaam, verbeteren door een nieuwe en gecorrigeerde houding. Als je eenmaal de 
juiste houding hebt gevonden, is het belangrijk de spieren te versterken die je in je 
positie houden, vooral die in de maagstreek en de onderrug. 

In mijn praktijk kan ik je helpen om ervoor te zorgen dat jij een goede houding krijgt 
door het gebruik van spierentesten en het protocol centering uit de kinesiologie. 
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Het centering-systeem is één van de belangrijkste 
systemen van ons lichaam. Het houdt zich bezig met de 
samenwerking en integratie van de verschillende delen 
van ons lichaam. Het zorgt ervoor dat deze verschillende 
delen samen één geheel vormen; dat de boven- en 
onderkant van ons lichaam samenwerken zodat we ons 
staande kunnen houden op fysiek gebied.  

Op emotioneel gebied kun je dan ook beter voor jezelf 
staan zonder steun nodig te hebben van anderen. Dit kan 
je ook helpen voor een beter zelfbeeld. Op energetisch 
gebied zorgt het ervoor dat je eigen energie bij jezelf kunt 
houden en die van anderen bij de ander. 

 

 

 
Nekklachten 

Veel mensen zijn bekend met nekklachten. Bij de één zijn deze klachten niet meer 

dan een wat stijf of vastzittend gevoel. Bij de ander zijn de spieren in de nek pijnlijk 

en kan het bewegen van het hoofd moeizaam en kan ook dit pijnlijk zijn. Soms gaan 

nekklachten gepaard met hoofdpijn, wat in wisselende mate kan voorkomen. 

 

Waar komen nekklachten vandaan? 

Om te begrijpen waar een klacht precies vandaan komt, is het belangrijk te kijken 

naar diverse factoren, zoals wat voor werk doe je, doe je aan sport, heb je iets 

gedaan wat je anders nooit doet, is er stress in je leven 

geweest. Kort gezegd is er vaak niet één oorzaak, maar 

is er een combinatie aan factoren, waarvan een groot 

aantal zelf te beïnvloeden zijn. Bij twijfel is het natuurlijk 

verstandig om even bij een arts, langs te gaan zodat u 

zeker weet dat er niet een erge oorzaak aan uw 

klachten ten grondslag ligt.  

 

Wat kun je er zelf aan doen? 

Bij nekklachten kun je zelf het één en ander doen. Je  kunt  bij veel eenzijdige 

belasting geregeld even lekker met het hoofd en de schouders bewegen. Zoals de 

kin op de borst te leggen, de oren op de schouders te leggen, over de schouder heen 

kijken en de schouders optrekken, de spanning in de nekspieren te voelen en 

vervolgens deze spanning los te laten door de schouders te laten zakken.  

Door de rug, nek en schouderspieren te versterken is het mogelijk uw houding te 

verbeteren en de klachten te verminderen. Daarnaast is geregeld even rust nemen 



ook erg belangrijk, aangezien de nekspieren vaak 1 van de eerste spieren zijn die 

reageren op drukte en stress.  

De spieren van de nek en de hals horen bij de maagmeridiaan. De emotie die bij de 

maagmeridiaan hoort heeft te maken met (on)tevredenheid, geen nee kunnen 

zeggen, meer begrip hebben voor de buitenwereld dan voor zichzelf. 

De maag-energie heeft ook haar psychische uitingen. Dit zijn mensen die veel 

piekeren, zorgelijke figuren. Bij een te hoge maag-energie zien we dat iemand 

mensenschuw is of isoleringsdrang heeft. Er kunnen ook agressiviteit en 

angstdromen optreden.  

Mensen met een zwakte  in de maag-energie kunnen echter juist behoefte hebben 

aan en het prettig vinden dat zij aangeraakt worden. Dit zijn de mensen die dol zijn 

op massage. En prima sensor om te weten hoe u in uw vel zit. 

 

Een lekker massage om de spieren even te ontspannen kan een 

goede manier zijn om de klachten te verlichten. Veel mensen 

hebben veel baat bij regelmatige massage. Als er sprake is van 

knopen in de spieren kan triggerpoint massage verlichting geven.  

Door te kijken naar de onderliggende oorzaken via kinesiologie en 

stress release kan er vaak veel meer bereikt worden.  

 

 

Aanbieding van de maandApril: 

 

 

Alleen voor lezers van de nieuwsbrief. 

Breng deze bon mee. 

 

 

 

 

Volg (en like) Praktijk Anita van der Gulik ook op  

 

Is deze nieuwsbrief interessant? Deel hem met vrienden en je netwerk. 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 

Half uur Nek-Schouder 

massage voor €25,- 
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http://www.praktijkanitavandergulik.nl/massages/triggerpointmassage.html
http://www.praktijkanitavandergulik.nl/kinesiologie/stress-release.html
mailto:info@praktijkanitavandergulik.nl
https://www.facebook.com/PraktijkAnitavanderGulik?ref=hl
https://twitter.com/AnitavdGulik
https://www.linkedin.com/profile/view?id=145366515&trk=nav_responsive_tab_profile

