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Wie ben ik?

• Sabrine van Oostrom
• Osteopaat D.O.-MRO
• Bedrijf Purus Osteopathie, Soest
• Moeder van een tweeling 
• Werkzaam geweest als personal 

trainer en fysiotherapeut



Programma

• Anatomie van de thorax/bovenrug
• De bewegingen in de bovenrug
• De bovenrug en hardlopen
• Elkaar observeren en evalueren
• Oefeningen voor een soepelere bovenrug



De thorax
• De wervelkolom met zijn ribben
• De schouders
• Het hart en de longen
• Het middenrif



De wervelkolom en ribben



De schouders

• Beweging in de 
schouder:
• Omhoog
• Opzij
• Open en 

dicht draaien
• Achteren



Het hart en de longen
• De longen en het hart bewegen het 

borstbeen, de wervels en de ribben tijdens 
elke in- en uitademing



Het middenrif



Bewegingen thorax
• Strekken
• Buigen 
• Roteren



Strekken van de bovenrug
• Bij een inademing vullen de longen zich 

en zorgen voor een beweging in het 
borstbeen, de ribben en de wervelkolom.
• Borstbeen gaat omhoog
• De ribben gaan “open”
• De wervelkolom strekt



Buigen van de bovenrug
• “Uitademen” is het buigen van de thorax
• Tijdens de uitademing gaan de ribben en 

wervelkolom zich “bol” maken



Roteren van de bovenrug
• Hardlopen met de rechter arm naar 

achteren en de linker arm naar achteren:
• Rechter ribben draaien naar een 

inademingsstand en de linker ribben 
draaien naar een uitademingsstand. 
De wervelkolom draait.



De thorax en hardlopen
• Om goed te kunnen hardlopen heb je 

nodig:
• Vrije ademhaling
• Rotatie mogelijkheid
• Schouder inzet
• Strekking mogelijkheid van de 

bovenrug 



Observeren van elkaar
• Lopen:

• Kijken naar:
• Strekking wervelkolom
• Schouder beweging 

• Verschil rechts en links?
• Rotatie thorax
• Ademhaling

• Hardlopen:
• Kijken naar:

• Strekking wervelkolom
• Schouder beweging 

• Verschil rechts en links?
• Rotatie thorax
• Ademhaling



Oefeningen voor een soepele 
bovenrug

• Schouderoefeningen:
• Draaien van de schoudergordel
• Draaien met de bovenarm
• Draaien met de gehele arm
• Stok en volledige range of motion
• Rekken van de borstspier tegen een muur/paal

• Strekking bovenrug:
• Handen in de nek en strekken van de bovenrug
• 1 arm hoog en 1 arm laag en zover mogelijk strekken
• Down facing dog
• Childs pose

• Roteren van de bovenrug:
• Stok op de bovenrug en roteren
• CTO oefening

• Middenrif oefeningen:
• Strekken met twee armen omhoog en 1 arm langer maken. Kan ook tegen

de muur
• 1 arm hoog en opzij buigen
• Ademhalingsoefening


