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Nekklachten 
 
 
Wat zijn nekklachten precies? 
Nekklachten zijn naast lage rugpijn de meest voorkomende klachten die uw fysiotherapeut 
dagelijks behandelt. 
 

§ Rond de 70% van de bevolking krijgt ooit te maken met nekklachten. 
§ Over de precieze oorzaak van nekklachten is nog weinig bekend. Wel is bekend dat er 

zeer zelden sprake is van een ernstige aandoening bij mensen met nekpijn. 
§ Nekpijn wordt meestal alleen in de nek zelf gevoeld, maar kan ook uitstralen naar het 

hoofd, de arm, de schouderbladen of richting de borst.  
§ Klachten kunnen geleidelijk zijn ontstaan, of juist plotseling, of na een trauma bijvoorbeeld 

een whiplash. 
§ Onder kantoormedewerkers komt nekpijn vaker voor. 
§ Er zijn factoren die het beloop ongunstig beïnvloeden: een hoge pijnintensiteit, duur van 

klachtenperiode, een hoge werkdruk. 
§ Röntgen foto’s waarop artrose te zien is wijzen niet op een slechtere prognose. Vaak 

wordt ten onrechte gedacht dat artrose in de nek of een versleten tussenwervelschijf meer 
kans geeft op het krijgen van nekklachten maar dit is onjuist. Uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat er geen relatie is tussen artrose in de nek en nekpijn.  

§ Het natuurlijk beloop van nekpijn is gunstig, dat wil zeggen dat het vaak uit zichzelf weer 
overgaat.  

 
Wat kunt u zelf doen aan uw nekklachten? 

§ Het is belangrijk om lichamelijk actief te blijven en zo snel mogelijk de normale activiteiten 
weer te hervatten.  

§ Pijnstillers kunnen helpen om de nek makkelijker te bewegen.  
§ Vermijd te lang achter uw computer of laptop te zitten. Na 2 uur achter uw pc kunt u beter 

even een korte pauze inlassen.  
§ Vermijd op het begin van uw nekklachten bewegingen die pijnklachten opwekken.  
§ Warmte op uw nek kan pijnklachten verminderen.  

 
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? 
Fysiotherapie en manuele therapie kunnen het herstel van nekklachten bevorderen. 
Fysiotherapie bij nekklachten bestaat uit het corrigeren van de stand en beweging van uw nek en 
ontspanning van de spieren in uw nek en schouders. De therapeut zal advies en informatie 
geven hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Daarnaast zal de therapeut ook 
houdingsinstructies/oefeningen, leefstijladviezen en ergonomische adviezen geven.  
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8 oefeningen voor nekklachten 
 
 
Deze oefeningen zijn bedoeld om uw nek en spieren beweeglijker te maken. De nek beweeglijker 
maken moet voorzichtig gebeuren. U mag niet duizelig worden. Ook mag het geen pijn 
veroorzaken, de pijn laten vermeerderen in de nek of in een van uw armen. Probeer wel tot de 
eindstand te komen. Het is beter de oefeningen een paar keer per dag te herhalen dan om in een 
keer de nek te forceren. 
 
 
Oefening 1 
 

1. Ga rechtop op een stoel zitten. 
2. Draai het hoofd afwisselend van links naar rechts en terug. 
3. Dit doet u in een zeer rustig tempo. 
4. Probeer zo ver mogelijk te komen.  

 
Herhalingen: 5 
 

      
 
 
Oefening 2 
 

1. Ga rechtop op een stoel zitten.  
2. Buig de nek door de kin naar de borst te trekken.  
3. Terug in een zeer rustig tempo. 
4. Probeer zo ver mogelijk te komen.  

 
Herhalingen: 5 
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Oefening 3 
 

1. Ga rechtop op een stoel zitten. 
2. Strek de nek en kijk omhoog. 
3. Terug in een zeer rustig tempo. 
4. Probeer zo ver mogelijk te komen. 
5. Let op: beweeg niet met de romp mee, houdt het lichaam stil 

 
Herhalingen: 5  
 

    
 
 
Oefening 6 
 

1. Breng het hoofd rustig zijwaarts naar links tot rek optreedt. 
2. Leg de hand op het hoofd en probeer nog iets verder zijwaarts te gaan met het hoofd. 
3. Let op: houd de schouder laag.  
4. Deze stand  15-20 sec. vasthouden 

 
Herhalingen: 3 
 

   
 
 
Oefening 7 
 

1. Draai het hoofd zo ver mogelijk naar de rechterkant.  
2. Beweeg het hoofd zodanig omhoog en omlaag zonder dat de nek pijn doet (ja knikken). 
3. Herhaal deze oefening met het hoofd naar de linkerzijde gericht. 

 
Herhalingen: 5x links en 5x rechts 
 

   



Huiswerkoefeningen, Fysiofit, www.fysiofitzeeland.nl 

Oefening 8 
 

1. Beweeg de kin zoveel mogelijk richting de borst. 
2. Breng vervolgens de kin zoveel mogelijk naar links zonder dat het pijn doet. 
3. Breng daarna de kin zoveel mogelijk naar rechts. 
4. Breng dan het hoofd weer rustig in neutrale positie. 

 
Herhalingen: 5x links en 5x rechts 
 

       
  
 
 

 


