OEFENPROGRAMMA

Instructieboekje voor thuis
Oefeningen voor evenwicht, lenigheid en spiersterkte

BLIJF IN BEWEGING !
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Dit oefeningenboekje werd uitgebracht in het kader van ‘Ouderen in
beweging’, de werking van Logo Antwerpen naar ouderen.

Dit oefenpakket is gebaseerd op het ‘Otago Exercise Programme’ en werd vertaald en aangepast aan de Vlaamse context door
het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, met de toestemming van de auteurs (Campbell & Robertson, 2013).
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Welkom !
Welkom in het oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld werd om je evenwicht te verbeteren en je
spieren sterker te maken als je ouder wordt. Start vandaag nog en maak er een gewoonte van om
deze oefeningen 3 keer per week uit te voeren.
Je kan de oefeningen thuis zelf uitvoeren aan de hand van dit instructieboekje en bijhorende DVD.
Je kan ze ook inoefenen in groep (vb. in het dienstencentrum) of bij de kinesitherapeut (vraag dan
aan je huisarts om je door te verwijzen).
Wil je er echt voor gaan? Combineer dit oefenprogramma dan met een dagelijkse portie beweging.
Wandelen is een ideale manier om je algemene conditie te onderhouden. Misschien kan je proberen
om de dagen tussen de oefeningen een half uurtje te wandelen?
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Begin er aan
Bepaal waar en wanneer je de oefeningen gaat doen. Bijvoorbeeld elke maandag, woensdag en
vrijdag voor het middageten. Je planning en vooruitgang kan je op een kalender aanduiden en
opvolgen.
Je vindt hierbij 4 niveaus: start met niveau A en bouw op volgens eigen mogelijkheden. Je kan
de oefeningenreeks ook opsplitsen in plaats van alle oefeningen achter elkaar te doen. Ook het
aantal keren dat je de oefening herhaalt, kan je langzaam opbouwen.
Je zal merken dat je heel wat oefeningen ook gewoon tijdens dagelijkse activiteiten kan doen.
Je spieren en evenwicht oefenen, vormt de beste strategie om vallen te voorkomen. Dat is
belangrijk, want bij het ouder worden neemt de kans op een val toe. Begin daarom vandaag nog
met dit oefenprogramma!

Blijf in beweging !
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Denk aan je veiligheid
Voer nooit oefeningen uit terwijl je je vasthoudt aan een voorwerp dat onstabiel is, zoals
bijvoorbeeld een stoel. Kies voor de leuning van een stevige zetel of voor een stevige tafel.
Tijdens fysieke oefeningen ga je meer zweten, zorg dat je voldoende water drinkt.
Indien je helemaal niet gewend bent om actief te bewegen, bespreek dan eerst met je huisarts
hoe je dit programma best opstart.
Ga na, in functie van je eigen mogelijkheden, of je de oefeningen al zittend of al staand uitvoert.
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Houding zittend
spreid je voeten en knieën op heupbreedte
zet je tenen iets naar buiten voor extra stabiliteit
plaats je knieën boven de enkels
span je buikspieren op, strek je rug en houd je schouders ontspannen naar achter en beneden
plaats je handen op je knieën
strek je nek, houd je hoofd recht en kijk voorwaarts
adem rustig in en uit vanuit je buik

Blijf in beweging !
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Houding staand
maak je groot, plaats je voeten op heupbreedte
spreid je gewicht evenwichtig over beide benen
zet je tenen iets naar buiten voor extra stabiliteit
span je buikspieren op, strek je rug en houd je schouders ontspannen naar achter en beneden
plaats je knieën boven de enkels
strek je nek, houd je hoofd recht en kijk voorwaarts
adem rustig in en uit vanuit je buik
een heel aantal oefeningen hebben een variant met steun en één zonder steun. Voer ze eerst uit
met steun en probeer deze, indien mogelijk, voorzichtig af te bouwen. Zorg steeds voor steun
binnen handbereik.
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Oefeningen: soorten
Lenigheidsoefeningen:
Deze oefeningen maken je spieren en gewrichten soepeler. Zo kunnen we meer 		
ontspannen bewegen.
Spierversterkende oefeningen:
Door deze oefeningen zal je je misschien wat stijf voelen na een eerste 			
oefensessie. De stijfheid zal afnemen als je de oefeningen regelmatig uitvoert. 		
Hou wel een dag rust tussen deze spierversterkende oefeningen.
Tijdens sommige van deze oefeningen wordt gebruik gemaakt van enkelgewichten. 		
Deze kan je zelf maken of kopen in een sportwinkel. Start met een gewicht 			
waarmee je de oefening 8 tot 10 maal gemakkelijk en goed kan uitvoeren.			
(beginnen met max.1 kg)
Evenwichtsoefeningen:
Deze oefeningen helpen je om je evenwicht te behouden tijdens dagelijkse 			
activiteiten en om het sneller te herstellen als je eventjes uit balans geraakt.

Blijf in beweging !
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Oefeningen: niveaus
Je kan dit programma opbouwen volgens je eigen mogelijkheden.
Er zijn 4 niveaus: A, B, C en D
Start met niveau A.
Als je dit niveau vlot kan uitvoeren, kan je de volgende keer starten op niveau B en zo kan je
verder opbouwen volgens eigen mogelijkheden.
Start pas met niveau D als je alle oefeningen zonder steun kan uitvoeren.
Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de oefeningen per niveau. Ook bij elke oefening
staat een blokje. Zo kan je zien of deze oefening bij het niveau hoort waarvoor je gekozen hebt.
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De oefeningen per niveau
het niveau van de
oefening vind je telkens
rechts onderaan

A

B

C

D

lenigheidsoefening

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

spierversterkende
oefening

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 5, 7

evenwichtsoefening

1, 7, 19

1, 3, 8, 11, 20

2, 5, 6, 9, 12,
14, 16, 20

2, 4, 10, 13,
15, 17, 18, 21

Blijf in beweging !
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1) Lenigheidsoefening: Hoofd

1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Maak
je groot
en kijk
 Maak
je groot
en kijk
voorwaarts
voorwaarts
 Draai
langzaam
je hoofd
naar
 Draai
langzaam
je hoofd
naar
rechts,
je kan
rechts,
zoverzover
je kan
 Draai langzaam je hoofd naar

 Draai langzaam je hoofd naar
links, zover je kan
links, zover je kan

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
www.valpreventie.be
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2) Lenigheidsoefening: Nek
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Maak je groot en kijk
 Maak je groot en kijk
voorwaarts
voorwaarts

 Plaats je hand op je kin

 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover je kan

 Begeleid je hoofd recht naar
achteren
 Draai langzaam je hoofd naar
links, zover je kan

 Herhaal 5 maal

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)

Blijf in beweging !
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3) Lenigheidsoefening: Rug
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en spreid je voeten
Maak je groot en kijk
opschouderbreedte
voorwaarts

 Plaats je handen in je lenden

 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover je kan

 Buig voorzichtig naar achter

 Draai langzaam je hoofd naar
links,5zover
 Herhaal
maalje kan
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

on, 2003)

D
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(Campbell
& Robertson,
2003)
(Campbell
& Robertson,
2003)
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4) Lenigheidsoefening: Romp
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Maak je groot en plaats je
handen ter hoogte van je
heupen
 Maak je groot en kijk
voorwaarts

 Houd je heupen stil

 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover je kan

 Draai zo ver als je kan naar
rechts op een comfortabele
 Draai langzaam je hoofd naar
manier
links, zover je kan

 Herhaal
5 maal
naar
elke
zijde
 Herhaal
5 maal
naar
elke
zijde

(Campbell
& Robertson,
2003)
(Campbell
& Robertson,
2003)

Blijf in beweging !
www.valpreventie.be
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5) Lenigheidsoefening: Enkel
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Voer deze oefening ofwel
 Maak
je groot
en kijk
zittend
ofwel
staand
uit
voorwaarts

 Richt
je voet
naar beneden
en
 Draai
langzaam
je hoofd naar
richt rechts,
vervolgens
je kan
voet naar
zover je
boven
 Draai langzaam je hoofd naar
links,
zover
je voor
kan elke voet
 Herhaal
10
maal
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell
& Robertson,
2003)
(Campbell
& Robertson,
2003)

on, 2003)

D

20

www.valpreventie.be

www.valpreventie.be

expertisecentrum@valpreventie.be

expertisecentrum@valpreventie.be

15

Versie 1: 16 april 2013

Versie 1: 16 april 2013

A B C D
17

21

1) Spierversterkende oefening: knie (vooraan)
Lenigheidsoefening:
 Je kan 1)
deze
oefening doen terwijlHoofd
je vb. TV kijkt

 Bevestig het gewicht rond je enkel
 Zit op een stevige stoel die voldoende steun geeft
 Maak
je groot en kijk
aan jouw
rug
voorwaarts

 Strek je been, waaraan het gewicht bevestigd
 Draai langzaam je hoofd naar
werd, vooruit
rechts, zover je kan

 Breng
je been
vervolgens
langzaam
naar beneden
 Draai
langzaam
je hoofd
naar
links, zover je kan

 Herhaal

10
...

maal

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Bevestig het gewicht aan de andere enkel
 Herhaal deze oefening ... maal
(Campbell
& Robertson,
(Campbell
& Robertson,
2003) 2003)

Blijf in beweging !
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2) Spierversterkende oefening: knie (achteraan)
 Bevestig
het gewicht rond je enkel
1) Lenigheidsoefening:
Hoofd
 Sta rechtop en steun met beide handen
op een stevige tafel
 Buig
de knie
dooren
jekijk
voet naar je billen
 Maak
je groot
te brengen
voorwaarts
 Draai
langzaam
je hoofd
naarnaar de
 Breng
je knie
langzaam
terug
rechts, zover je kan
starthouding
 Draai langzaam je hoofd naar
... maal
links, zover je kan

 Herhaal

10

 Bevestig
het5gewicht
aan
dezijde
andere
 Herhaal
maal naar
elke
enkel
 Herhaal deze oefening

10
...

maal

on, 2003)
03)

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
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3) Spierversterkende oefening: heup
1) Lenigheidsoefening: Hoofd
 Bevestig het gewicht rond je enkel

 Sta rechtop en steun met 1 hand op een stevige
tafel
 Maak je groot en kijk

 Hou het
been, waaraan het gewicht bevestigd is,
voorwaarts
gestrekt en houd de voet recht vooruit
 Draai langzaam je hoofd naar
zover je kanzijwaarts en keer vervolgens
 Til ditrechts,
been langzaam

langzaam terug naar de starthouding

 Draai langzaam je hoofd naar
links, zover
je kan
 Herhaal
... maal

10

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Bevestig het gewicht aan de andere enkel en draai
om
 Herhaal deze oefening

10
...

maal

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
www.valpreventie.be

Blijf in beweging !
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4) Spierversterkende oefening: kuit (met steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Maak je groot en kijk

 Steun
met 1 hand op een stevige tafel
voorwaarts
 Draai
langzaam
hoofd naar
 Spreid
je voeten
opjeschouderbreedte
rechts, zover je kan

 Ga langzaam op je tippen staan
 Draai langzaam je hoofd naar
links, zover je kan

 Breng je hielen langzaam terug naar de grond
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Herhaal deze oefening 20 maal

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)

on, 2003)
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5) Spierversterkende oefening: kuit (zonder steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop
en kijk voorwaarts
 Maak je groot en kijk
voorwaarts

 Spreid je voeten op schouderbreedte
 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover
kan
 Ga langzaam
op jejetippen
staan
 Draai
langzaam
je hoofd
naar naar de grond
 Breng
je hielen
langzaam
terug
links, zover je kan

 Herhaal deze oefening 20 maal

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
www.valpreventie.be
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6) Spierversterkende oefening: tenen omhoog (met steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop naast een stevige tafel en kijk
voorwaarts
 Maak je groot en kijk

 Steun
met 1 hand op deze tafel
voorwaarts
 Draai
langzaam
hoofd naar
 Spreid
je voeten
opjeschouderbreedte
rechts, zover je kan

 Breng langzaam je gewicht op je hielen door de
 Draai
hoofd
naar
tenen
naarlangzaam
omhoogjete
brengen
links, zover je kan

 Breng
je tenen
langzaam
terug
 Herhaal
5 maal
naar elke
zijde naar de grond
 Herhaal deze oefening 20 maal

3)

(Campbell & Robertson, 2003)

on, 2003)
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7) Spierversterkende oefening: tenen omhoog (zonder steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Maak je groot en kijk
voorwaarts

 Spreid je voeten op schouderbreedte
 Draai langzaam je hoofd naar

 Brengrechts,
langzaam
gewicht op je hielen door de
zover je kan
tenen naar omhoog te brengen
 Draai langzaam je hoofd naar
zover langzaam
je kan
 Brenglinks,
je tenen
terug naar de grond
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Herhaal deze oefening 20 maal

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
www.valpreventie.be
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1) Evenwichtsoefening: knieën buigen (met steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Steun met beide handen op een stevige tafel
 Maak je groot en kijk
voorwaarts
 Spreid
je voeten op schouderbreedte
 Draai langzaam je hoofd naar

 Ga langzaam
naar hurkzit door je knieën te buigen
rechts, zover je kan
 De knieën
reiken tot
over de
tenen
Draai langzaam
je hoofd
naar
links, zover je kan

 Zodra je hielen van de grond komen, ga je terug
 Herhaal
5 maal naar elke
zijde
naar
een rechtstaande
houding
 Herhaal deze oefening

10
...

maal
(Campbell & Robertson, 2003)

on, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
www.valpreventie.be

D
29

www.valpreventie.be

expertisecentrum@valpreventie.be

expertisecentrum@valpreventie.be

23

Versie 1: 16 april 2013

Versie 1: 16 april 2013

A B
17

31

2) Evenwichtsoefening: knieën buigen (zonder steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Spreid je voeten op schouderbreedte

 Maak je groot en kijk
voorwaarts
 Ga langzaam
naar hurkzit door je knieën te buigen
 Draai langzaam je hoofd naar

 De knieën
reiken
totjeover
rechts,
zover
kan de tenen
 ZodrajeDraai
hielen
van dejegrond
komen, ga je terug
langzaam
hoofd naar
naar een
rechtstaande
houding
links, zover je kan
 Herhaal
5 maal naar...
zijde
10elkemaal
 Herhaal
deze oefening

(Campbell
& Robertson,
2003
(Campbell
& Robertson,
2003)

www.valpreventie.be

Blijf in beweging !
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3) Evenwichtsoefening:
Achterwaarts
wandelen
(met(met
steun)
3) Evenwichtsoefening:
Achterwaarts
wandelen
steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Starechtop
naastnaast
een stevige
tafel en
kijk
Sta rechtop
een stevige
tafel
en kijk
voorwaarts
voorwaarts
 Maak je groot en kijk
 Houd
met 1
hand
vast aan
rand
van de
tafel
voorwaarts
 Houd
met
1 hand
vastde
aan
de rand
van
de tafel
 Draai
langzaam
je hoofd naar
 Loop
10 stappen
achterwaarts
 Loop
10 stappen
achterwaarts
rechts, zover je kan

 Draai
om en
houd
de rand
van de
tafel
 Draai
om
en houd
de rand
van
de vast
tafel met
vast je
met je
 Draai langzaam je hoofd naar
andere
hand
andere
hand
links,
zover je kan
 Loop
10 stappen
achterwaarts
 Loop
10 stappen
achterwaarts
 Herhaal
5 maal
naar elke zijde
 Herhaal
deze deze
oefening
 Herhaal
oefening

rtson, 2003)
3)

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell
& Robertson,
2003) 20
(Campbell
& Robertson,

7
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4) Evenwichtsoefening:
Achterwaarts
wandelen
4) Evenwichtsoefening:
Achterwaarts
wandelen
(zonder (zonder
steun) steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta
en kijk voorwaarts
Sta rechtop
enrechtop
kijk voorwaarts
 Maak je groot en kijk

Loop 10
stappen achterwaarts
voorwaarts
Loop 10 stappen
achterwaarts
 Draai langzaam je hoofd naar
Draai om Draai om
rechts, zover je kan

Loop 10
stappen achterwaarts
Loop 10 stappen
 achterwaarts
Draai langzaam je hoofd naar
links, zover je kan

 Herhaal
deze oefening
Herhaal deze
oefening

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell
& Robertson,
2003
(Campbell(Campbell
& Robertson,
2003)
& Robertson,
2003)

www.valpreventie.be
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5) Evenwichtsoefening:
Stappen
en ronddraaien
5) Evenwichtsoefening:
Stappen
en ronddraaien

)

1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Stap
op je
eigen tempo
 Stap op
je eigen
tempo
 Maak je groot en kijk

 Draai
met mee
de klok mee
 Draai met
de voorwaarts
klok

 Stap
naar je startpositie
 terug
Draai
je hoofd naar
 Stap terug
naar
je langzaam
startpositie
rechts, zover je kan

 Draai
de klok in
 Draai tegen
detegen
klok in

 Draai langzaam je hoofd naar
links,een
zover
je kan
 Jeeen
maakt
8-vormige
beweging
 Je maakt
8-vormige
beweging
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Herhaal
deze beweging
 Herhaal
deze beweging

rtson, 2003)

3)

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell &2003)
Robertson, 20
(Campbell & Robertson,
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6) Evenwichtsoefening: Zijwaarts stappen
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en plaats je handen ter hoogte van je
heupen
 Maak je groot en kijk
voorwaarts

 Zet 10 stappen zijwaarts naar rechts
 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover
je kan naar links
 Zet 10 stappen
zijwaarts
 Draai langzaam je hoofd naar

 Herhaallinks, zover je kan

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell & Robertson, 2003

(Campbell & Robertson, 2003)
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7) Evenwichtsoefening:
Tandemstand
(met(met
steun)
7) Evenwichtsoefening:
Tandemstand
steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop
naastnaast
een stevige
tafel en
kijk
Sta rechtop
een stevige
tafel
en kijk
voorwaarts
voorwaarts
 Steun
met 1met
hand
op deop
rand
tafel
 Steun
1 hand
de van
randde
van
de tafel

 Maak je groot en kijk
voorwaarts
 Plaats
1 voet
voor de
andere
voet, voet,
zodatzodat
jouw jouw
 Plaats
1 recht
voet recht
voor
de andere

voeten
1 rechte
lijn vormen
voeten
1 rechte
lijn je
vormen
 Draai
langzaam
hoofd naar
rechts, zover je kan

 BlijfinBlijf
deze
staanstaan
gedurende
10 seconden
in houding
deze houding
gedurende
10 seconden
 Draai langzaam je hoofd naar

 Verander
van
positie
door
achterste
voet nu
links,
zover
je kande
 Verander
van
positie
door
de achterste
voet nu
vooraan
te plaatsen
vooraan
te plaatsen
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 BlijfinBlijf
deze
staanstaan
gedurende
10 seconden
in houding
deze houding
gedurende
10 seconden

(Campbell
& Robertson,
2003) 20
(Campbell
& Robertson,

rtson, 2003)
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8) Evenwichtsoefening:
Tandemstand
(zonder
steun)
8) Evenwichtsoefening:
Tandemstand
(zonder
steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

Sta rechtop
en voorwaarts
kijk voorwaarts
 Sta rechtop
en kijk
 Plaats
voet
voor
de andere
 1
Maak
je recht
groot
 Plaats
1 voet
recht
voor en
dekijk
andere
voet,voet,
zodatzodat
jouwjouw
voeten
1
rechte
lijn
vormen
voorwaarts
voeten 1 rechte
lijn vormen
 Draai
langzaam
je hoofdgedurende
naar
Blijf
in
deze
houding
10 seconden
 Blijf in
deze
houding
staanstaan
gedurende 10 seconden
rechts, zover je kan

 Verander
van positie
door
de achterste
voet nu
 Verander
van
positie
doorje
de
achterste
 Draai
langzaam
hoofd
naar voet nu
vooraan
te plaatsen
vooraan
te links,
plaatsen
zover je kan
Blijf
in
deze
houding
staan
gedurende
10 seconden
 Herhaal
5 maal
naar
elke
zijde 10 seconden
 Blijf in
deze
houding
staan
gedurende

(Campbell & Robertson, 2003

(Campbell
& Robertson,
2003)
(Campbell
& Robertson,
2003)
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9) Evenwichtsoefening:
Tandemgang
voorwaarts
(met(met
steun)
9) Evenwichtsoefening:
Tandemgang
voorwaarts
steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd
 Sta rechtop
naastnaast
een stevige
tafel tafel
en kijk
Sta rechtop
een stevige
en kijk
voorwaarts
voorwaarts

 Steun
met 1
hand
op deop
rand
van de
tafel
 Steun
met
1 hand
de rand
van
de tafel
 Maak je groot en kijk

 Plaats
1 voet
rechtrecht
voor voor
de andere
voet,voet,
zodatzodat
jouw jouw
 Plaats
1 voet
de andere
voorwaarts
voeten
1 rechte
lijn vormen
voeten
1 rechte
lijn vormen
 Draai langzaam je hoofd naar

 Plaats
de achterste
voetjevoet
nu
rechts,
zover
kanvooraan
 Plaats
de achterste
nu vooraan
 Herhaal
zodat
jelangzaam
10jestappen
voorwaarts
zet zet
 Draai
je hoofd
naar
 Herhaal
zodat
10 stappen
voorwaarts
links, zover je kan

 Draai
om om
 Draai
 Herhaal 5 maal naar elke zijde
 Herhaal de oefening
 Herhaal de oefening

(Campbell & Robertson, 2003)
(Campbell & Robertson, 20

rtson, 2003)
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10) Evenwichtsoefening: Tandemgang voorwaarts (zonder steun)
10) Evenwichtsoefening: Tandemgang voorwaarts (zonder steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd








 Sta rechtop en kijk voorwaarts
Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Plaats 1 voet recht voor de andere voet, zodat jouw
1 rechte
vormenvoet, zodat jouw
Plaats 1 voeten
voet recht
voor lijn
de andere
 Maak
groot en kijk
voeten 1 rechte
lijn je
vormen
voorwaarts
 Plaats de achterste voet nu vooraan
Plaats de achterste
voet nu vooraan
 Draai langzaam je hoofd naar
 Herhaal zodat je 10 stappen voorwaarts zet
rechts, zover je kan
Herhaal zodat je 10 stappen voorwaarts zet
 Draai om
Draai langzaam je hoofd naar
Draai om
links, zover je kan
 Herhaal de oefening
 Herhaal 5 maal naar elke zijde
Herhaal de oefening

(Campbell & Robertson, 2003
(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
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11) Evenwichtsoefening: Unipodale stand (met steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd
 Sta rechtop naast een stevige tafel en kijk
voorwaarts

 Steun met 1 hand op de rand van de tafel
 Maak je groot en kijk

 Sta op 1voorwaarts
been

Draai houding
langzaamgedurende
je hoofd naar
 Tracht deze
10 seconden vol te
rechts, zover je kan
houden
 Draai langzaam je hoofd naar

 Sta op het
andere
been
links,
zover je
kan

 Tracht deze
houding
10 seconden vol te
Herhaal
5 maal gedurende
naar elke zijde
houden

rtson, 2003)

(Campbell
& Robertson,
2003)
(Campbell
& Robertson,
20
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12) Evenwichtsoefening: Unipodale stand (zonder steun) (kort)
12) Evenwichtsoefening: Unipodale stand (zonder steun) (kort)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Sta op 1 been
 Maak je groot en kijk
 Sta op 1 been
voorwaarts

 Tracht deze houding gedurende 10 seconden vol te
 Tracht houden
deze houding gedurende 10 seconden vol te
 Draai langzaam je hoofd naar
houden
rechts, zover je kan

 Sta op het andere been
 Sta op het andere
been
Draai langzaam je hoofd naar
je kangedurende 10 seconden vol te
 Trachtlinks,
dezezover
houding
 Tracht houden
deze houding gedurende 10 seconden vol te
 Herhaal 5 maal naar elke zijde
houden

(Campbell & Robertson, 2003
(Campbell
Robertson,
2003)
(Campbell &&Robertson,
2003)
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13) Evenwichtsoefening:
Unipodale
(zonder
13) Evenwichtsoefening:
Unipodale
stand stand
(zonder
steun)steun)
(lang)(lang)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop
en kijk voorwaarts
 Sta rechtop
en kijk voorwaarts
op 1 been
 Sta op 1Sta
been

 Maak je groot en kijk
voorwaarts

Tracht
deze houding
gedurende
30 seconden
 Tracht deze
houding
gedurende
30 seconden
vol te vol te
houden houden
 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover je kan

Sta andere
op het andere
 Sta op het
been been

 Draai langzaam je hoofd naar

links,
zover
je kangedurende
Tracht
deze
houding
30 seconden
 Tracht deze
houding
gedurende
30 seconden
vol te vol te
houden houden
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

Robertson, 20
(Campbell &(Campbell
Robertson,& 2003)

rtson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
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14) Evenwichtsoefening: Stappen op de hielen (met steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop naast een stevige tafel en kijk
voorwaarts
 Steun met 1 hand op de rand van de tafel

 Maak je groot en kijk
 Hef hetvoorwaarts
voorste deel van de voeten van de grond,

zodat je op je hielen komt te staan
 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover je kan

 Stap 10 stappen voorwaarts op je hielen
 Draai langzaam je hoofd naar

 Breng links,
je voeten
zover terug
je kan volledig op de grond en draai
om
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Stap 10 stappen voorwaarts op je hielen
 Herhaal
(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
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15) Evenwichtsoefening: Stappen op de hielen (zonder steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Hef het voorste deel van de voeten van de grond,
zodat je op je hielen komt te staan
 Maak je groot en kijk
voorwaarts

 Stap 10 stappen voorwaarts op je hielen
 Draai langzaam je hoofd naar
zover terug
je kan volledig op de grond en draai
 Brengrechts,
je voeten

om

 Draai langzaam je hoofd naar
zover jevoorwaarts
kan
 Stap links,
10 stappen
op je hielen
 Herhaal 5 maal naar elke zijde

 Herhaal

(Campbell

&

Robertson,

2

(Campbell & Robertson, 2003)

, 2003)
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16) Evenwichtsoefening: Stappen op de tippen (met steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop naast een stevige tafel en kijk
voorwaarts
 Steun met
Maak1jehand
groot op
en de
kijkrand van de tafel
voorwaarts

 Ga op de tippen van je tenen staan
 Draai langzaam je hoofd naar
rechts, zover je kan

 Stap 10 stappen voorwaarts op je tippen
 Draai langzaam je hoofd naar

 Breng links,
je hielen
zoverterug
je kannaar de grond en draai om
 Stap 10
stappen
voorwaarts
je tippen
Herhaal
5 maal
naar elke op
zijde
 Herhaal
(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell
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17) Evenwichtsoefening: Stappen op de tippen (zonder steun)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Ga op de tippen van je tenen staan
 Maak je groot en kijk
voorwaarts

 Stap 10 stappen voorwaarts op je tippen
 Draai langzaam je hoofd naar

zoverterug
je kannaar de grond en draai om
 Brengrechts,
je hielen
langzaam
je hoofd naar
 Stap Draai
10 stappen
voorwaarts
op je tippen
links, zover je kan

 Herhaal

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

(Campbell

&

Robertson,

2

(Campbell & Robertson, 2003)

son,

C

2003)
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18) Evenwichtsoefening: Tandemgang achterwaarts
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Sta rechtop en kijk voorwaarts
 Plaats 1 voet achter de andere voet, zodat jouw
 Maak je groot en kijk
voeten
1 rechte lijn vormen
voorwaarts

 Plaats de
voorste
voet
vlak
achter de andere voet
Draai
langzaam
je nu
hoofd
naar
rechts, zover je kan

 Herhaal zodat je 10 stappen achterwaarts neemt
 Draai langzaam je hoofd naar
links, zover je kan
 Draai om

 Herhaal 5 maal naar elke zijde
 Herhaal
de oefening

(Campbell & Robertson, 2003

(Campbell & Robertson, 2003)
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19)
Evenwichtsoefening:
Opstaan
(2 handen)
19)
Evenwichtsoefening:
Opstaan
(2 handen)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Je
kankan
deze
oefening
doen,
terwijl
je vb.
 Je
deze
oefening
doen,
terwijl
jeTV
vb.kijkt
TV kijkt
 Zit op een
stoel
met leuning,
die niet te laag is
 Maak
je
groot
en kijk
 Zit op
een
stoel
met
leuning,
die niet te laag is
voorwaarts

 Plaats de voeten achter je knieën

 Plaats
de voeten
achter
je knieën
 Draai
langzaam
je hoofd
naar

rechts,
 Buig naar
vorenzover
overjejekan
knieën

 Buig naar voren over je knieën

Draai
hoofd
naar
 Duw je af
metlangzaam
2 handenjeop
de leuning
van de stoel

links,
zover2jehanden
kan
 Duw je
af met
op de leuning van de stoel
 Herhaal ... maal
 Herhaal
10 5 maal
 Herhaal
...
maalnaar elke zijde

rtson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)

(Campbell & Robertson, 2003)
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20) Evenwichtsoefening: Opstaan (1 hand)
20) Evenwichtsoefening: Opstaan (1 hand)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

 Je kan deze oefening doen, terwijl je vb. TV kijkt
 Je kan deze oefening doen, terwijl je vb. TV kijkt
 Zit op een stoel met leuning, die niet te laag is
 Zit op een stoel
metjeleuning,
 Maak
groot en die
kijk niet te laag is
voorwaarts
 Plaats de
voeten achter je knieën
 Plaats de voeten achter je knieën
 Draai
langzaam
naar
 Buig naar
voren
overjejehoofd
knieën
rechts,
zover
je
kan
 Buig naar voren over je knieën
 Duw je af met 1 hand op de leuning van de stoel
 Draai
langzaam
hoofd naar
 Duw je af met
1 hand
op de je
leuning
van de stoel
links, zover je kan
10 maal
 Herhaal ...
 Herhaal ... Herhaal
maal 5 maal naar elke zijde

(Campbell & Robertson, 2003
(Campbell
& Robertson,2003)
2003)
(Campbell
& Robertson,
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21) Evenwichtsoefening:
Opstaan
(zonder
handen)
21) Evenwichtsoefening:
Opstaan
(zonder
handen)
1) Lenigheidsoefening: Hoofd

Je kan
deze oefening
doen, je
terwijl
je kijkt
vb. TV kijkt
 Je kan deze
oefening
doen, terwijl
vb. TV
Zit stoel
op een
niet te
 Zit opeen
diestoel
niet die
te laag
is laag is
 Maak je groot en kijk
voorwaarts
 Plaats
de voeten achter je knieën

 Plaats de voeten achter je knieën

 Draai
langzaam
je hoofd
naar
 Buig
naarover
voren
over
je knieën
 Buig naar
voren
je je
knieën
rechts,
zover
kan

 Duw
je af je
zonder
je handen
te gebruiken
 Duw je
af zonder
handen
gebruiken
 Draai langzaam
je te
hoofd
naar
links, zover je kan

10
 Herhaal
...
 Herhaal
... maal

maal

 Herhaal 5 maal naar elke zijde

rtson, 2003)

(Campbell & Robertson, 20
(Campbell & Robertson, 2003)
(Campbell & Robertson, 2003)
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