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IBD en bewegen



Sporten en regelmatig bewegen is goed voor ieder 
van ons, ook als u IBD hebt.

POSITIEVE INVLOED OP DE IMMUNITEIT

Bewegen brengt verschillende processen op gang in 
ons lichaam. Het zorgt onder andere voor een betere 
bloeddoorstroming waardoor het niet alleen goed is 
voor het hart en de bloedvaten maar ook voor andere 
processen in ons lichaam. Dankzij die verbeterde 
bloeddoorstroming is er een sneller transport van 
afweercellen waardoor de immuniteit verhoogt.

POSITIEVE INVLOED OP DE STEMMING

Dankzij het bewegen zult u uzelf haalbare doelen 
stellen die een gevoel van voldoening geven. Daarnaast 
zal ook uw sociaal leven verbeteren wat op zijn beurt 
ook zal zorgen voor een positieve invloed op de 
algemene kwaliteit van leven.

WELKE SPORT/BEWEGING?

De keuze is uiteraard volledig aan u. Belangrijk is dat 
u een keuze maakt in functie van wat u graag doet. 
U hoeft niet meteen naar een fitnesscentrum of een 
sportclub. Een dagelijkse beweging van ongeveer een 
half uur doet al veel goed.

Op de volgende pagina kan u een aantal oefeningen 
vinden, die u alvast als start kan gebruiken. Start 
met kleine aantallen en bouw langzaam op. Voor 
uitgebreidere schema’s of specifieke therapieën kan u 
natuurlijk altijd terecht bij een kinesitherapeut in uw 
buurt.



OEFENSCHEMA
Armspieren
Arm Curl

• sta rechtop, voeten heupbreedte
• neem een licht gewicht in de handen (vb. kleine 

water flesjes)
• met de rechterhand houdt u het gewicht stabiel 

vast ter hoogte van de schouder, met de linkerarm 
trekt u het gewicht omhoog om nadien de arm 
terug te strekken.

• wissel nadien van kant

Shoulder Lift

• sta rechtop, voeten heupbreedte
• neem licht gewicht
• beweeg langzaam en gecontroleerd uw armen 

omhoog tot naast de schouders en houd daar even 
vast

• breng weer naar beneden en herhaal



Buikspieren
Plank

• start in vooramsteun met de knieën op de grond
• hef het zitvlak en span uw buikspieren aan
• maak een rechte lijn van de schouders tot de 

voeten en houd  enkele tellen aan

Reverse sit-up

• ruglig - houd heupen en knieën in een hoek van 90°
• beweeg uw voeten naar voor door de knieën licht 

te strekken en keer terug

Rompstabiliteit
Brug

• ruglig - knieën gebogen en voeten plat op de grond
• hef het bekken omhoog totdat er een rechte lijn 

ontstaat van bovenlichaam naar heup en knie



Superman

• handen- en knieënsteun - houd uw rug recht
• strek gelijktijdig en afwisselend diagonaal een arm 

en been horizontaal uit

Beenspieren
Squat

• ga voor uw stoel staan
• probeer door uw  knieën en heupen te buigen en 

met uw zitvlak uw stoel te tikken (niet zitten)

 Wall sit

• sta rechtop - plaats uw rug neutraal tegen de muur
• buig de knieën tot de bovenbenen horizontaal zijn
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CONTACT
Heeft u bij het lezen van deze folder nog bijkomende 
vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of aan het IBD-
team:

Specialisten
Dr. Klaartje Lowette
Dr. Marc Muls
Dr. Annelies Posen
Dr. Peter Van Lint (diensthoofd)

IBD-verpleegkundige
Noortje Straetemans
IBDkliniek@azvesalius.be
Tel. 012 39 72 73

Secretariaat Gastro-enterologie
Tel. 012 39 70 05

Neem ook zeker een kijkje op onze website
www.azvesalius.be/ibd


