
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Onderstaande oefeningen zijn bedoeld om de spierfunctie van de romp te onderhouden 
of te verbeteren. 
Voer de oefeningen in een rustig tempo uit en altijd binnen de pijngrens. 
Zorg ervoor dat er te allen tijde controle is over de uitvoering van de bewegingen. 
Bij (aanhoudende) klachten tijdens deze oefeningen kunt u het beste even contact 
opnemen met uw behandelend fysiotherapeut.  
 
1. Plank 

 Steun nemen op de onderarmen 
 Steun nemen op de tenen 

 Van de schouder tot enkel een rechte lijn 
 Bekken / billen niet te ver omhoog 
 Buikspieren aanspannen (bracen) 

 4x 30 sec. vasthouden (30 sec rust tussendoor)  
(Probeer dit uit te breiden naar 4x 60 sec.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Side plank 

 Steun nemen op de onderarm 
 Steun nemen op de tenen 

 Van de schouder tot enkel een rechte lijn 
 Bekken niet te ver omhoog en goed naar voren 
 Buikspieren aanspannen (bracen) 

 4x 30 seconden vasthouden (30 sec rust tussendoor)  
(Probeer dit uit te breiden naar 4x 60 sec.)  

 Links en rechts uitvoeren 
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3. Superman 

 Steun nemen op handen en knieën 
 Plaats de handen onder de schouders en de knieën onder de heupen 
 Zorg dat de rug recht is en de buik aangespannen is 
 Rechterarm uitstrekken naar voren 
 Linkerbeen uitstrekken naar achteren 

(Strek het been niet te ver omhoog) 
 Deze positie 5 seconden vasthouden 
 Links en rechts afwisselen 

(Dit telt als één herhaling) 
 4x 10 herhalingen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Dead Bug 
 Rugligging als uitgangspositie 
 Breng zowel de bovenbenen als de armen in een verticale positie 
 Zorg ervoor dat de rug recht op de grond blijft (voorkom een holle rug) 
 Strek de linker arm en het rechter been 

(Strek tot zover dat de rug nog recht blijft) 
 Deze positie 5 seconden vasthouden en daarna langzaam terug bewegen naar 

de beginpositie 
 Links en rechts afwisselen 

(Dit telt als één herhaling) 
 4x 10 herhalingen  

 
  



 

 
 

 

5. Bruggetje 
 Rugligging als uitgangspositie 
 Neem steun op je voeten met de knieën 90 graden gebogen 
 Houdt de armen gekruist op de borst 
 Span je buikspieren aan en duw je billen omhoog 
 Houd deze positie 5 seconden vast met een rechte rug 

(Van schouder tot knie in een rechte lijn) 
 Beweeg daarna rustig terug tot de billen net niet de grond raken 
 4x 10 herhalingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Squat 

 Neem plaats in stand, voeten op heupbreedte 
 Strek beide armen voorwaarts 
 Zak naar beneden tot een zittende houding 

 Knieën buigen tot 90 graden  
 Houd de rug recht 

 Gecontroleerd terug bewegen naar de startpositie 
 Rustig tempo (3 sec. heen en 3 sec. terug) 
 4x 20 herhalingen  

 
 
 
 

7. Been zijwaarts heffen (heup abductie) 
 Zijligging met het onderste been gebogen 
 Schouders en heupen in een verticale lijn boven elkaar 
 Bovenste been gecontroleerd heffen en weer terug bewegen 

 Tenen wijzen naar voren 
 Knie is gestrekt 
 Beweeg vanuit je heup (niet vanuit de rug) 

 Rustig tempo (3 sec. heen en 3 sec. terug) 
 3x 20 herhalingen 
 Links en rechts uitvoeren 

 


