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Rug programma 
6 weken trainingsprogramma 

 

Verrijk je kennis op het gebied van je Rug tijdens het Sleutelbloem  “Rug programma”. Tijdens dit speciale 

bewegingsprogramma gaan we samen met jou werken aan een gezonde en pijnvrije rug en komen de thema’s 

ontspanning, voeding, fysiek, mentaal en bewustzijn aan bod. Het gehele programma is gericht op voorkomen 

of genezen van rugklachten.  
  

 

Doe mee! 
Vanaf Zaterdag 13 januari 2018 

• De actie duurt 6 weken 
De aanmelding voor het Rug programma start op zaterdag 13 januari  
Je hebt 6 weken de tijd om minimaal 6 trainingen te volbrengen. 
 

• Persoonlijke intake, screening en onderzoek. 
In het begin van de actie ontvang je een vragenlijst met doelgerichte vragen over je lichamelijke gesteldheid. 
Hierdoor ontstaat er een goede indruk van de verschillende facetten van je lichamelijke gesteldheid en welke 
daarvan mogelijk extra aandacht verdienen. 

• Een beweegplan met persoonlijke aandachtsgebieden. 
Vanuit de persoonlijke intake volgt er een beweegplan om balans te brengen in je training en dagelijkse 
activiteiten. Dit beweegplan zal worden ondersteund met: 
 Informatiefolders. 

Tijdens de actie ontvang je regelmatig een informatiefolder. Elke keer komen er andere aandachtspunten 
rondom de thema’s ontspanning, voeding, fysiek, mentaal en bewustzijn aan bod! 

 Groepstrainingen. 
Afhankelijk van de aard van een groepstraining kan een groepstraining mee tellen voor één of meerdere 
thema’s. Denk bijvoorbeeld aan een Pilates-, of yogales die valt onder het thema “ontspanning”. 
Overleg met de instructeur voor welk(e) thema(‘s) een groepstraining meetelt. 

 Variatiekaartjes. 
De variatiekaartjes zijn een aanvulling op je training en kunnen een onderdeel van je training vervangen; ze 
vormen geen totale training! Overige trainingsonderdelen (zoals warming-up) vind je terug op je reguliere 
persoonlijke beweegplan. 

 Tussentijdse analyse. 
Hierin worden de vorderingen en voortgang besproken en weer omgezet in aangepast beweegplan.  
Alles in het teken van het verbeteren van je fysieke gesteldheid 

 Eind analyse  
Door het beweegplan af te sluiten met een eindevaluatie is er een basis gelegd om te kunnen blijven werken 
aan een vitale rug ! 
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