
 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

                                        

Ook last van pijn in de rug? 

Wij bieden een programma aan 
om de pijn in uw onderrug te 

verminderen 

 

 
Van de Kamp & Lolkema 

Garderenseweg 35 
3881 GK Putten 

0341-357750 
www.vdkamp-lolkema.nl 

 
 

 
In balans, lekker in uw vel en volop in 

beweging. Dat is veel waard!  

Omdat uw lijf u lief is bent u er zuinig op. 

Daarom verdient u de beste zorg en 

professionele begeleiding! 

 

Beweegprogramma 

Rugklachten 



 
 

Lage rugpijn 
 
Rugpijn, iedereen heeft er wel eens last van.  
De pijn kan soms uitstralen naar billen of benen. 
Bij 90-95% van de rugklachten is geen duidelijke 
oorzaak te vinden. Vaak is het een combinatie 
van factoren die zorgen voor het ontstaan of in 
stand houden van de rugklachten.  
Denk aan: spanning, overbelasting, een slechte 
conditie of verkeerd gebruik. Ook een slechte 
rompstabiliteit kan hierin een rol spelen 
 
 
Rug preventie groep 
 
Om u te helpen bij uw rugklachten hebben we 
een speciaal programma ontwikkeld. 
Wat kan u van deze training verwachten? 

✓ Een sterkere rug 

✓ Meer inzicht op uw klachten 

✓ Meer controle over uw klachten 

✓ Handige tips en oefeningen 

 
 
Doelgroepen 
 

 Chronische lage rugklachten 

 Terugkerende lage rugklachten 

 Instabiliteitsklachten 

 
 

Fit & gezond als uitgangspunt 

 

Algemene informatie beweegprogramma 
 

Alvorens het beweegprogramma start zal er een 
informatie avond plaatsvinden waarin de 
doelstellingen nauwkeurig worden uitgelegd. 
Daarnaast zal er een individuele meting 
plaatsvinden om in kaart te brengen hoe de 
klachten zich ontwikkelen.  
 

 Duur: 8 weken  

 Frequentie: 2x per week  
(1x onder begeleiding van een 
fysiotherapeut, 1x zelfstandig)  

 Aantal personen: maximaal 8 
 
Wanneer maandag- of woensdagavond  

   18:00 -19:00 uur 
 
Kosten   € 90,-  

 

Hoe ziet het beweegprogramma eruit? 
 

 Warming-up (gezamenlijk) 

 Kernoefeningen (circuittraining) 

 Cooling-down (gezamenlijk) 
 

 Elke twee weken een variatie aan 
oefeningen met opbouw in moeilijkheid. 

 Vragenlijst voor en na het traject. 
 
 

Hoe meld ik mij aan? 
 
Aanmelden gaat via uw fysiotherapeut. Deze kan een 
inschatting maken of u mogelijk geschikt bent voor 
deelname aan de rug preventie groep. 
  
Daarnaast zijn er een aantal basisvaardigheden 
vereist die de fysiotherapeut eerst met u kan oefenen, 
voordat u mee kan doen aan de rug preventie groep.  
 
Bent u nog niet onder behandeling voor uw 
rugklachten? Bel dan even voor een afspraak. 
Of stuur een mail naar: info@vdkamp-lolkema.nl  
 
Vermeld hierbij de volgende gegevens:  

 Naam 

 Adres 

 Geboortedatum 

 Email-adres  

 Telefoonnummer 
 
 
‘Fysiotherapie van de Kamp & Lolkema uit Putten, 
combineert kwaliteitszorg met persoonlijke 
aandacht en gezelligheid.  
Juist die combinatie brengt beweging in uw 
herstel en maakt het lichaam gezond.’ 
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