
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Onderstaande oefeningen zijn bedoeld om de rompstabiliteit te verbeteren of te 
onderhouden in spierkracht en in spiercontrole. 
Dit programma is een opvolging van het FCP huiswerkprogramma Core stability  
“low intensity”. 
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 + uitstrekken arm  

 Start in plankhouding 
 Gewicht verdeeld over voeten en armen 
 Houd de rug recht en buik aangespannen 
 Til één arm op en strek deze langzaam en gecontroleerd uit 
 Houd de romp recht, voorkom overhellen naar de andere zijde  

(Houd gelijke steun op de 3 contactpunten) 
 Beweeg de arm terug tot net boven de grond 
 3x 10 herhalingen 
 Zowel links als rechts uitvoeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Side plank met heupactie  

 Start in side plank positie 
 Plaats de voeten op elkaar, met de tenen naar voren 
 Plaats de elleboog recht onder de schouder 
 Houd de rug recht en buik aangespannen 
 Duw de heupen omhoog richting het plafond 
 Zak langzaam met de heup terug richting de grond 
 Blijf tot net boven de grond 
 Duw de heupen weer omhoog 
 3x 10 herhalingen 
 Zowel links als rechts uitvoeren 
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3. T-push up  

 Start in push up houding 
 Verdeel het gewicht over de handen en  

voeten 
 Houd de rug recht en buik aangespannen  
 De handen mogen naar voren of iets naar  

buiten wijzen 
 Maak een push-up 
 Draai open naar de rechterzijde tot een  

zijwaartse hoge plank positie  
 Kom terug naar de beginpositie 
 Herhaal de oefening, maar draai nu open  

naar de linkerzijde 
 3x 10 herhalingen 
 Zowel links als rechts uitvoeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Mountainclimbers  
 Start in hoge plank houding 
 Verdeel het gewicht over de handen en voeten 
 Houd de rug recht en de buikspieren aangespannen 
 Breng de knieën om en om naar voren richting de buik 
 Vlot tempo 
 3x10 herhalingen links en rechts  

 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
5. Eénbenige hip thruster  

 Steun met de schouders op een bank- of bedrand 
 Strek één been uit 
 Het andere been blijft gebogen  
 Houd de rug recht en buik aangespannen  
 Breng de heupen omhoog richting het plafond op  
 Strek de heupen goed uit, zonder de rug te overstrekken  
 Kom terug naar de beginpositie 
 De billen mogen de grond niet raken 
 Rustig tempo 
 3x10 herhalingen links en rechts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lunge met rotatie  

 Start in staande positie met armen gekruist voor de borst 
 Stap uit naar voren in een lunge positie 
 Let op dat de voorste knie recht boven de voet blijft 
 Houd druk op de hiel van de voorste voet  
 Romp blijft recht en buik aangespannen 
 Draai de romp naar links op een rustig tempo 
 Let op dat de voorste knie en de romp recht blijft 
 Draai de romp terug naar neutraal en kom terug naar stand 
 Rustig tempo 
 Herhalen en draaien naar de andere zijde 
 3x10 herhalingen links en rechts  

 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
7. Step down  

 Start met zijwaarts staan op één been op de onderste traptrede (of krukje) 
 De rug is recht en buik aangespannen 
 Houd de heupen op dezelfde hoogte (voorkom inzakken van de heup)  
 Breng de heupen naar achteren (zoals bij een squat)  
 Knie blijft boven de enkel 
 Houd druk op de hiel van het standbeen 
 Beweeg in een rustig tempo  
 Tik met de voet van het gestrekte been de grond aan  
 Kom terug naar de uitgangspositie 
 3x10 herhalingen links en rechts  

 


