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Aantal tips bij het 
hardlopen uitgelicht … 
1. Rustig starten
2. Realistisch blijven
3. Het parkoers
4. Tempo wisselen
5. Temperatuurgevoel
6. Buikademhaling
De effectiefste ademhaling tijdens het lopen is niet de 
borstademhaling, waarbij u alleen het bovenste deel van 
de longen benut, maar de ademhaling via de buik. Bij de 
buikademhaling (middenrifademhaling) wordt de gehele 
longcapaciteit benut. Het middenrif speelt daarin een 
belangrijke rol. Deze wijze van ademhaling kunt u trainen. 
Ga thuis op uw rug op de grond liggen en plaats een boek 
op uw buik. Laat het boek bij elke in- en uitademing 
langzaam omhoog- en omlaaggaan.

7. Goed rekken
Stretching is actieve ontspanning. U dient echter wel 
enkele regels goed in acht te nemen. Ga niet metten 
rekoefeningen doen, maar pas na vijf tot tien minuten 
warmlopen. Na afloop slechts kort rekken, het liefst meteen 
in een warm bad gaan liggen. Het beste is als u thuis in 
alle rust de spieren rekt, bijvoorbeeld 's avonds voor de 
televisie. Belangrijk: rek tot u een licht gevoel van spanning 
voelt en houd dat vijftien tot dertig seconden vast. De 
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Nieuwe Osteopaat 

Sary Van der hasselt heeft  ons 
team versterkt. Zij heeft zich 
o.a. bekwaamt in osteopathie 
bij baby’s, kinderen, zwangere 
vrouwen en bekkenklachten.  

Benieuwd? Check onze 
website!  

Spreuk van de maand 

‘Je kan alleen tijd verspillen, als 
je vergeet er van te genieten!' 

Contactgegevens  
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+31 6 11 03 92 42  

info@osteoyou.com  
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belangrijkste 'rekgebieden' voor de loper zijn de voorste 
(quadricepts) en de achterste bovenbeenspieren 
(hamstrings) en de kuitspieren.

8. Rustige duurlopen
Minimaal 75 procent van een nuttig trainingsprogramma 
moet bestaan uit rustige duurlopen, waarbij u in een 
aangenaam tempo van het landschap geniet. Belastende, 
dus snellere sessies behoren alleen tot het programma van 
ambitieuze lopers en beslaan niet meer dan maximaal 25 
procent van de wekelijkse trainingsomvang.

9. Lopend naar huis
10. Benen versterken
11. Goed eten
12. Tegen het verkeer in
13. Op blote voeten
14. Koelen met ijs
U hebt uw enkel verstuikt of uw achillespees doet zeer? 
Het beste wat u kunt doen, is koelen met ijs. Bij de 
ijsbehandeling geldt zeker niet 'hoe langer, hoe beter'. 
Integendeel: 15 minuten achtereen op dezelfde plek is het 
maximum, maar dat dan wel meerdere malen per dag. Leg 
het ijs niet rechtstreeks op de huid, mar doet het in een 
washandje of een theedoek.
 

Wenst u zich uit te schrijven? Laat het ons weten via info@osteoyou.com 
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Online agenda  

Eenvoudig en snel een 
afspraak inplannen via onze 
website www.osteoyou.com. 

Volg de instructies op onze 
website en u ziet 
onmiddellijk de beschikbare 
opties.   

Daarnaast blijven we steeds 
ter uwer beschikking 
telefonisch op het nummer 
+31 6.11.03.92.42 of mail 
secretariaat@osteoyou.com. 

Heeft u een urgentie? Wij 
maken graag tijd voor u vrij, 
ook op weekenddagen.  

Gratis adviesgesprek: Twijfelt 
u of osteopathie iets voor u 
kan betekenen en wenst u 
eerst op adviesgesprek langs 
te komen? Contacteer ons 
via info@osteoyou.com voor 
uw adviesconsult.  
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