
Pijn?
Lees hier waardoor u niet van uw 
lichamelijke klachten afkomt 
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Heeft u wel eens gehoord van aangepaste  
spierverkortingen?
Ieder mens maakt in zijn leven dingen mee die tijdelijk of langer 
negatief effect hebben op de juiste manier van bewegen; bij-
voorbeeld door pijn aan spieren, pezen, gewrichten of een ope-
ratie. Ons lichaam is zeer inventief in het verbeteren en oplossen 
van verkeerd bewegen en pijnklachten. Helaas is het regelmatig 
zo dat ons lichaam aanpassingen doet waar men op het mo-

ment zelf profijt van heeft, maar wat er later voor kan zorgen dat de pijn terugkomt op 
dezelfde plek, of zelfs elders in het lichaam. Het lichaam is een keten en als er ergens 
een schakel langere tijd niet goed heeft gefunctioneerd, kan men dat later vaak elders 
in het lichaam terugvinden. 

Aangepaste spierverkortingen houden u tegen. 
Onze spieren zijn de motor die we gebruiken om te bewegen, ze hebben impact op ons 
gehele lichaam zonder dat we ons dat constant realiseren. Helaas behouden spieren 
niet uit zichzelf op een natuurlijke manier de beste gezondheid en beweeglijkheid. Het 
tegenovergestelde is waar. Spieren worden in de loop van de tijd steeds strammer en 
korter. Dit is slecht nieuws voor ons. We lopen ons hele leven met hard schoeisel op een 
harde ondergrond waardoor de voetspieren hun werk niet op de juiste manier kunnen 
uitvoeren (voetmotor). Hierdoor zullen de heupspieren (heupmotor) zich extra hard 
moeten inspannen en gaan overcompenseren, met alle gevolgen van dien. 

Graag vertellen we u meer over de verborgen spier die de sleutel is tot 
herstel van uw lichamelijke beweeglijkheid. 
De psoas is de enige spier die het onderlichaam met het bovenlichaam verbindt. Het is 
één van de twee spieren die gezamenlijk de iliopsoas vormen en de brug is tussen uw 
boven -en onderlichaam. De psoas is bij nagenoeg elke beweging van het menselijk 
lichaam nauw betrokken. Dit maakt de spier niet alleen één van de meest belangrijke 
spieren in het menselijk lichaam, maar ook de oplossing uw lichaam weer te kunnen 
ontspannen en gebruiken op de juiste manier. Wanneer de psoas gezond is en goed 
functioneert, zorgt deze voor de juiste neutrale bekkenstand, stabiliseert de heupen en 
geeft ondersteuning aan de lage rug en buik. Wanneer de psoas uit balans, verkrampt 
of verkort is, heeft dit direct serieuze negatieve consequenties op nagenoeg elk deel 
van uw lichaam. Het veroorzaakt kanteling van het bekken. De voorwaartse bekken-
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kanteling ontstaat door een verkorting in lengte van de psoas spier en buigspieren van 
de heup. De voorzijde van het bekken roteert voorwaarts en de achterzijde van het bek-
ken komt omhoog. Dit leidt tot meer kromming in de onder- en bovenrug, wat een voor-
overgebogen houding in de schouders teweegbrengt, vooruitstekende buik en verzwakte 
heup- en corespieren.

Gevolgen:
• Slechte lichamelijke houding
• Werkt overbelasting in de hand
• Vermindert de beweeglijkheid
• Ontneemt het lichaam kracht
• Vermindert lichamelijk herstel

Waarom heeft bijna niemand het hierover?
De juiste diagnose stellen naar de oorzaak van de symptomen kan lastig zijn. Veel zorgpro-
fessionals hebben wat moeite deze spier - diep in het bekken begraven - te herkennen als 
veroorzaker van de klachten. Maar nu weet u het en kunt u het heft in eigen hand nemen: 
Loop nu weg van uw pijn! 

Kybun schoenen
Dankzij de Zwitserse luchtkussenschoen is lopen weer leuk. De producten van kybun pak-
ken de klachten aan bij de basis. De gepatenteerde luchtkussenzool geeft maar liefst 
58% minder schokbelasting dan een reguliere schoen. Omdat de zool voor een groot deel 
uit lucht bestaat, zal het lichaam zichzelf weer gaan corrigeren. De psoas spier ontspant 
vrijwel direct en hierdoor komen de heupen en het hoofd weer recht boven de voeten 
te staan. Doordat u beter rechtop zult staan en lopen, hoeven de spieren minder hard te 
werken en zult u minder pijn hebben door een beter looppatroon. Door de zacht elastische 
zool worden de intrinsieke voetspieren meer aangesproken. De voet zal de schoen sturen 
in plaats van dat de schoen de voet stuurt. De voetbotjes krijgen hun vrijheid weer terug 
waardoor het hele lichaam meer en beter kan ontspannen. Door de sterkere voetmus-
culatuur behoren pijnlijke voeten uiteindelijk tot het verleden. Wanneer u enige tijd op de 
kybun schoenen loopt, zult u meer ontspannen, minder stress hebben door vermoeiende 
lichamelijke klachten en het plezier in uw leven zal weer toenemen.  

Voordelen en effecten van kybun schoenen
• Verlicht spierspanning
• Verbetert de lichaamshouding
• Verbetert uw algehele welzijn
• Verbetert uw fitheid zonder extra tijd en moeite
• Versterkt de heup- en kniegewrichten
• Vermindert het risico op vallen

Contact
Kom de kybun schoenen zelf  
ervaren in ons Experience Center   
in Zoeterwoude of maak - geheel 
vrijblijvend - een afspraak met 
Jochem Klein, onze fysiothera-
peut. Wij staan voor u klaar!


