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Oefenactiviteitenboekje

• Houdt uw vooruitgang bij door 

het gebruiken van een kalender 

of agenda

• Wanneer u klaar bent met uw 

oefeningen schrijf dan een “O” 

van ‘Oefening’ voor die dag op 

uw kalender

• Wanneer u bent gaan 

 wandelen schrijf dan een “W” 

voor die dag op uw kalender

DIT OEFENPROGRAMMA IS ONTWORPEN DOOR MELINDA GARDNER, 
FYSIOTHERAPEUT EN ONDERZOEKER BIJ DE NEW ZEALAND FALLS 

PREVENTION RESEARCH GROUP, FEBRUARI 2001
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Welkom bij uw oefenprogramma! Het  
oefenprogramma dat u wilt gaan doen is 
speciaal voor u ontworpen. 

De voordelen van oefenen zijn talrijk. Door 
het uitvoeren van uw oefenprogramma, 
kunt u de volgende lichamelijke functies 
verbeteren:

• Evenwicht
• Spierkracht
• Algemene conditie
• Algemeen welzijn

De voorgeschreven oefeningen dient u drie 
keer per week te doen. U kunt echter de 
oefeningen opdelen, ze hoeven niet alle-
maal achter elkaar gedaan te worden!

Adem tussen elke serie oefeningen een 
aantal maal rustig in en uit.

Wanneer u voor het eerst begint met oefe-
nen voelt u zich misschien een beetje stijf. 
Dit is normaal. Dit komt omdat u spieren 
gebruikt die niet gewend zijn aan het 
oefenen. Het is belangrijk dat u doorgaat 
met oefenen. De stijfheid zal verdwijnen 
als uw lichaam meer vertrouwd raakt met  
het oefenen. 

Oefenactiviteitenboekje
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Veiligheid

Houdt u zich tijdens het oefenen nooit 
vast aan een object dat kan verschuiven, 
bijvoorbeeld een stoel. Gebruik altijd de 
zijkant van iets stabiels als een aanrecht of 
solide tafel tenzij de instructie anders is. 
Wanneer u door ziekte het oefenprogram-
ma niet kunt uitvoeren, neem dan voordat 
u weer wilt beginnen contact op met uw 
instructeur (fysiotherapeut). 

Neem contact op met uw Huisarts 
als u bij het oefenen het volgende 
ervaart:

• Duizeligheid
• Pijn op de borst
• Kortademigheid (u bent niet in staat te 

spreken omdat u kortademig bent).

Wanneer u vragen heeft over het oefen-
programma aarzel dan niet om contact op 
te nemen met uw instructeur (fysiothera-
peut).

Wist u dat u uw algemene conditie kunt 
verbeteren eenvoudigweg door actiever te 
zijn in uw dagelijkse leven?
Hier zijn een aantal voorbeelden van 
activiteiten om in uw dagelijkse leven in te 
bouwen:
• Loop naar de winkels in plaats van te 

autorijden
• Loop voor een praatje naar een buur in 

plaats van te bellen
• Neem de trap in plaats van de lift of 

roltrap
• Verlaat een halte eerder de bus/tram en 

loop naar huis
• Wanneer bezoek en familie arriveert ga 

voor de thee met ze wandelen 
• Tuinier als het weer het toelaat
• Ga staan bij het vouwen van het was-

goed

Van dag tot dag
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Wandelen Aandachtspunten 
voor als u wandelt

• Probeer de schouders te ontspannen 
en de armen rustig heen en weer te 
zwaaien.

• Kijk voor u uit, niet naar beneden.
• Bij iedere stap landt de hiel het eerst, 

vervolgens zet u zich met de tenen af.
• Eindig als een cooling-down door 

rustig uit te lopen.
• Geniet van het wandelen!

Wandelen is een prima manier om uw 
algemene conditie te verbeteren. 
Probeer op de dagen tussen de oefeningen 
door te gaan wandelen.
Probeer de afstand die u loopt en de tijd 
die u aan het wandelen besteedt te ver-
groten. 

TIPS VOOR HET WANDELEN

• Draag comfortabele schoenen en     
kleding

• Begin als warming-up met rustig       
lopen.  



46 Bijlagen I www.nvfgnet.nl

a) Bewegingen van het hoofd

• Sta of zit rechtop en kijk vooruit

• Draai langzaam uw hoofd zo ver als u kunt naar 
rechts

• Draai langzaam uw hoofd zo ver als u kunt naar 
links

• Herhaal iedere kant vijf keer 

Warming-up oefeningen

HOOFD DRAAIEN
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b) Nekbewegingen

• Sta of zit rechtop en kijk vooruit

• Plaats een hand op uw kin

• Druk uw hoofd recht naar achter 
 (maak een onderkin)

• Herhaal dit vijf keer
KIN INTREKKEN

Warming-up oefeningen
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c) Rug strekking

• Sta rechtop met de voeten op schouderbreedte 
uit elkaar

• Plaats de handen op het smalste gedeelte van 
de rug (duimen naar voren)

• Leun voorzichtig naar achter

• Herhaal dit vijf keer

Warming-up oefeningen

RUG STREKKEN
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d) Romp bewegingen

• Sta rechtop en plaats uw handen op uw heupen

• Beweeg uw heupen niet

• Draai rustig zo ver als u kunt naar rechts, 
 zonder pijn

• Draai rustig zo ver als u kunt naar links, 
 zonder pijn

• Herhaal vijf keer naar iedere kant
ROMP DRAAIEN

Warming-up oefeningen
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e) Enkelbewegingen

• Ga staan of zitten

• Wijs met de voet naar beneden, trek dan de 
voet weer terug naar u toe

• Herhaal 10 keer voor iedere voet

Warming-up oefeningen

ENKELBEWEGINGEN
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Spierkracht

Sterker worden door enkelgewichten te gebruiken.
Het versterken van uw spieren is essentieel om gezonde botten en spieren te behouden 

die nodig zijn voor het lopen en onafhankelijk zijn in uw dagelijkse leven. 

Probeer de krachtoefeningen drie keer per week te doen met een rustdag er tussen. 

Til het gewicht door de hele beweging heen langzaam op.

Houd nooit uw adem in terwijl u aan het tillen bent. Adem in voor het tillen, adem uit 

tijdens het tillen en adem weer in terwijl u het gewicht laat zakken. 

U zult zich misschien een beetje stijf voelen nadat u voor het eerst met oefenen bent 

begonnen. Dit is normaal. Dat komt omdat u spieren gebruikt die misschien niet aan 

het oefenen gewend zijn. Het is belangrijk dat u doorgaat met oefenen. De stijfheid zal 

verdwijnen wanneer uw lichaam meer vertrouwd raakt met de oefeningen. 
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1)  Krachtoefening voorkant 
 knie

• U kunt deze oefening  doen terwijl u televisie 
kijkt

• Maak het gewicht om uw enkel vast

• Ga op een stoel zitten met uw rug goed 
ondersteund

• Strek het been en laat het been rustig zakken 

• Herhaal dit ___ keer 

• Maak het gewicht om uw andere enkel vast  en 
herhaal deze oefening ___ keer

Spierkrachtoefeningen

KNIE STREKKEN IN ZIT
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2)  Krachtoefening achterkant 
knie

• Maak het gewicht om uw enkel vast

• Ga rechtop staan met uw gezicht naar de tafel 
met twee handen op de tafel

• Buig de knie, breng de hiel naar uw bil

• Laat uw voet weer zakken tot de grond

• Herhaal dit ___ keer

• Maak het gewicht om uw andere enkel vast

• Herhaal deze oefening ___ keer
HIEL NAAR DE BIL

Spierkrachtoefeningen
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3)  Krachtoefening zijkant heup

• Maak het gewicht om uw enkel vast

• Ga naast de tafel rechtop staan
 
• Houdt u aan de tafel vast

• Houdt het oefenbeen recht en de voet recht 
vooruit

• Til het been zijwaarts op en terug

• Herhaal  dit ___ keer

• Maak het gewicht om uw andere enkel vast

• Draai om en doe de oefening met het andere 
been

• Herhaal deze oefening ___ keer

Spierkrachtoefeningen

BEEN ZIJWAARTS HEFFEN
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4)  Op de tenen staan – met 
steun

• Ga rechtop staan met het gezicht naar de tafel

• Houdt u vast en kijk vooruit

• Plaats uw voeten op schouderbreedte uit elkaar

• Ga op uw tenen staan

• Laat de hielen langzaam naar de grond zakken

• Herhaal deze oefening 20 keer

OP TENEN STAAN-MET STEUN  
NIVEAU C

Spierkrachtoefeningen
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4)  Op de tenen staan - zonder 
steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Plaats uw voeten op schouderbreedte uit elkaar

• Ga op uw tenen staan

• Laat de hielen langzaam naar de grond zakken

• Herhaal deze oefening 20 keer

Spierkrachtoefeningen

OP TENEN STAAN-ZONDER STEUN  
NIVEAU D
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5)  Op de hakken staan – met 
steun

• Ga rechtop naast de tafel staan

• Houd u vast en kijk vooruit

• Plaats uw voeten op schouderbreedte uit elkaar

• Blijf op de hakken staan, terwijl u de voorkant 
van de voeten van de vloer optilt

• Laat de voorvoeten naar de grond zakken

• Herhaal deze oefening 20 keer

OP DE HAKKEN STAAN-MET STEUN
NIVEAU C

Spierkrachtoefeningen
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5)  Op de hakken staan – zonder 
steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Plaats uw voeten op schouderbreedte uit elkaar

• Blijf op de hakken staan, terwijl u de voorkant 
van de voeten van de vloer optilt

• Laat de voorvoeten naar de grond zakken

• Herhaal deze oefening 20 keer

Spierkrachtoefeningen

OP DE HAKKEN STAAN-ZONDER STEUN 
NIVEAU D
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Kniebuigingen - met steun

• Ga rechtop staan met het gezicht naar de tafel 
met twee handen op de tafel

• Plaats uw voeten schouderbreed uit elkaar

• Zak naar beneden, tot halverwege, terwijl u uw 
knieën buigt

• De knieën gaan daarbij over de tenen heen

• Wanneer u voelt dat uw hielen omhoog 
beginnen te komen, ga dan weer rechtop staan

• Herhaal dit…..keer

Evenwicht
Evenwicht is belangrijk voor 

alle daagse activiteiten. De volgende 

evenwichtsoefeningen kunnen iedere 

dag worden gedaan.

KNIEBUIGINGEN-MET STEUN 
NIVEAUS A,BII
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6) Kniebuigingen – zonder steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Plaats uw voeten op schouderbreedte uit elkaar

• Zak naar beneden, tot halverwege, terwijl u uw 
knieën buigt

• De knieën gaan daarbij over de tenen heen

• Wanneer u voelt dat uw hielen omhoog 
beginnen te komen, kom dan weer omhoog tot u 
rechtop staat

• Herhaal dit ___ keer

Evenwichtsoefeningen

KNIEBUIGINGEN-ZONDER STEUN 
NIVEAUS BI, C, D
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7)  Achteruit lopen – met steun

• Ga rechtop staan en houdt u zich vast aan de 
tafel

• Loop 10 passen achteruit

• Draai om en houdt u met de andere hand vast

• Loop 10 passen achteruit terug naar het begin

• Herhaal deze oefening 

ACHTERUIT LOPEN-MET STEUN 
NIVEAU B

Evenwichtsoefeningen
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7)  Achteruit lopen – zonder 
steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Loop 10 passen achteruit

• Draai om

• Loop 10 passen achteruit terug naar het begin

• Herhaal deze oefening 

Evenwichtsoefeningen

ACHTERUIT LOPEN-ZONDER STEUN 
NIVEAU D
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8) Lopen en omdraaien

• Loop op uw normale snelheid

• Draai om in de richting van de klok 

• Loop terug naar uw startpositie

• Draai om tegen de richting van de klok in

• De oefening is een figuur 8 beweging

• Herhaal deze oefening 

LOPEN EN OMDRAAIEN 
NIVEAUS B, C

Evenwichtsoefeningen
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9)  Zijwaarts lopen

• Ga rechtop staan en plaats uw handen op uw 
heupen

• Doe 10 passen opzij naar rechts

• Doe 10 passen opzij naar links

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

ZIJWAARTS LOPEN 
NIVEAUS B, C
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10) Tandemstand– met steun

• Ga rechtop naast de tafel staan

• Houdt de tafel vast en kijk vooruit

• Plaats een voet direct voor de andere voet zodat 
de voeten een rechte lijn vormen

• Houdt deze positie 10 seconden vast

• Wissel om en plaats de achterste voet direct voor 
de andere

• Houdt deze positie 10 seconden vast

• Herhaal deze oefening 

TANDEMSTAND- MET STEUN 
NIVEAU A

Evenwichtsoefeningen
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10) Tandemstand – zonder steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Plaats een voet direct voor de andere voet zodat 
de voeten een rechte lijn vormen

• Houdt deze positie 10 seconden vast

• Wissel om en plaats de achterste voet direct voor 
de andere

• Houdt deze positie 10 seconden vast

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

TANDEMSTAND - ZONDER STEUN 
NIVEAU B
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11) Tandemlopen – met steun

• Ga rechtop naast de tafel staan

• Houd vast en kijk vooruit

• Plaats een voet direct voor de andere voet zodat 
de voeten een rechte lijn vormen

• Plaats de achterste voet direct voor

• Herhaal 10 passen 

• Draai om

• Herhaal deze oefening

HAK-TENEN LOPEN – MET STEUN 
NIVEAU C

Evenwichtsoefeningen
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11) Tandemlopen – zonder steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Plaats een voet direct voor de andere voet zodat 
de voeten een rechte lijn vormen

• Plaats de achterste voet direct voor

• Herhaal 10 passen

• Draai om

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

TANDEM LOPEN– ZONDER STEUN 
NIVEAU D
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12) Op 1 been staan – met steun

• Ga rechtop naast de tafel staan

• Houd u vast en kijk vooruit

• Ga op een been staan

• Probeer deze positie 10 seconden vast te houden

• Ga op het andere been staan

• Probeer deze positie 10 seconden vast te houden

• Herhaal deze oefening

TIEN SECONDEN OP 1 BEEN STAAN - MET STEUN 
NIVEAU B

Evenwichtsoefeningen
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12) Op 1 been staan – zonder 
steun

• Ga op een been staan

• Probeer deze positie 10 seconden vast te houden

• Ga op het andere been staan

• Probeer deze positie 10 seconden vast te houden

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

TIEN SECONDEN OP 1 BEEN STAAN - ZONDER STEUN 
NIVEAU C
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12)  Op 1 been staan – zonder 
steun

• Ga op een been staan

• Probeer deze positie tot 30 seconden vast te 
houden

• Ga op het andere been staan

• Probeer deze positie tot 30 seconden vast te 
houden

• Herhaal deze oefening

DERTIG SECONDEN OP 1 BEEN STAAN - ZONDER STEUN 
NIVEAU D

Evenwichtsoefeningen
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13) Lopen op de hakken – met 
steun

• Ga rechtop staan naast de tafel staan

• Houd u vast en kijk vooruit

• Kom op de hakken, til de voorvoeten en tenen 
van de vloer

• Loop 10 passen op uw hakken

• Laat de voorvoeten naar de grond zakken en 
draai om

• Loop 10 passen op uw hakken

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

LOPEN OP DE HAKKEN - MET STEUN 
NIVEAU C
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13) Lopen op de hakken – zonder    
steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Til de voorvoeten en tenen van de vloer zodat u 
op uw hakken staat

• Loop 10 passen op uw hakken

• Laat de voorvoeten naar de grond zakken en 
draai om

• Loop 10 passen op uw hakken

• Herhaal deze oefening

LOPEN OP DE HAKKEN - ZONDER STEUN
NIVEAU D

Evenwichtsoefeningen
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14) Lopen op de tenen – met 
steun

• Ga rechtop staan naast de tafel staan

• Houd u vast en kijk vooruit

• Ga op uw tenen staan

• Loop 10 passen op uw tenen

• Laat de hielen naar de grond zakken en draai om

• Loop 10 passen op uw tenen terug

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

LOPEN OP DE TENEN - MET STEUN 
NIVEAU C
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14) Lopen op de tenen – zonder 
steun

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Ga op uw tenen staan

• Loop 10 passen op uw tenen

• Laat de hielen naar de grond zakken en draai 
om

• Loop 10 passen op uw tenen terug

• Herhaal deze oefening

LOPEN OP DE TENEN - ZONDER STEUN 
NIVEAU D

Evenwichtsoefeningen
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15) Tandemlopen achteruit

• Ga rechtop staan en kijk vooruit

• Plaats een voet direct achter de andere voet

• Plaats vervolgens de voorste voet weer direct
 achter de andere voet
• Herhaal dit 10 passen

• Draai om

• Herhaal deze oefening

Evenwichtsoefeningen

TENEN-HAKKEN LOPEN ACHTERUIT 
NIVEAU D
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16) Zit naar stand – twee handen 
steun

• U kunt  deze oefening  doen terwijl u tv kijkt

• Ga op een stoel zitten die niet te laag is

• Plaats de voeten achter de knieën

• Leun naar voren over uw knieën

• Zet u zich met beide handen af en sta op

• Herhaal deze oefening ___ keer

ZIT NAAR STAND-TWEE HANDEN
NIVEAUS A, BII

Evenwichtsoefeningen
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16) Zit naar stand – met één hand 
steun

• U kunt  deze oefening  doen terwijl u tv kijkt

• Ga op een stoel zitten die niet te laag is

• Plaats de voeten achter de knieën

• Leun naar voren over uw knieën

• Steun met 1 hand op de leuning en sta op

• Herhaal deze oefening ___ keer

Evenwichtsoefeningen

ZIT NAAR STAND-EEN HAND 
NIVEAUS BI, CII
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16) Zit naar stand – zonder steun

• U kunt  deze oefening  doen terwijl u tv kijkt

• Ga op een stoel zitten die niet te laag is

• Plaats de voeten achter de knieën

• Leun naar voren over de knieën

• Sta op zonder uw handen te gebruiken

• Herhaal deze oefening ___ keer

ZIT NAAR STAND-ZONDER STEUN 
NIVEAUS CI, D

Evenwichtsoefeningen



80 Bijlagen I www.nvfgnet.nl

17) Traplopen

• Houd de armleuning(en) vast bij deze oefening

• Ga ___ treden de trap op en af

Evenwichtsoefeningen

TRAPLOPEN


