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INLEIDING

In deze brochure staan een aantal oefeningen die een aanvulling zijn op de 
basisoefeningen.
Deze oefeningen zijn verdeeld in twee niveau’s. Overleg steeds met de 
therapeuten welke oefeningen voor u van toepassing zijn.

NIVEAU 2
OEFENING 1: BRUG BOSU BAL

Uitgangshouding Ruglig - knieën gebogen - billen tegen de bal - 
voeten op de zwarte zijde van de bal
Armen gespreid - handpalmen naar boven

Uitvoering Span het spierkorset aan. Duw uw heupen naar 
het plafond en duw de knieën tegen elkaar. Hou 
uw lichaam als een plank en bewaar de balans.
Span de heupen 15 à 20x aan of hou de positie 
45 sec vast.

Variatie

Afwisselend één been uitstrekken 
parallel aan het standbeen.
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OEFENING 2: PLANK BOSU BAL

Uitgangshouding Span uw spierkorset aan. Neem de plankhouding 
aan, voorarmen op de bal

Uitvoering Duw uw zitvlak richting plafond.

Uitgangshouding Span uw spierkorset aan. Neem de plankhouding 
aan, voorarmen op de bal

Uitvoering Duw uw zitvlak richting plafond. Hef afwisselend 1 
been ongeveer 1 cm van de grond. Blijf schuin naar 
voor kijken.
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Uitgangshouding Span uw spierkorset aan. Neem de plankhouding 
aan, voorarmen op de bal

Uitvoering Duw uw zitvlak richting plafond. Tik om en om met 
uw knie tegen de bal. Blijf schuin naar voor kijken.

OEFENING 3: PUSH UP

Uitgangshouding Handen- en tenenstand - armen op schouderbreedte

Uitvoering Span het spierkorset aan. Laat je lichaam zakken tot 
net boven de grond en druk jezelf terug naar boven. 
Blijf schoun vooruit kijken.

 Variaties Te moeilijk?
Probeer u dan eerst schuin op te drukken vb. tegen 
een hekje. Op de knieën opdrukken is geen optie. 
Door het smaller of breder plaatsen van de handen 
kunt u de oefening moeiijker maken.
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OEFENING 4: LOWER BACK STATISCH

Uitgangshouding Ga op uw knieën zitten met de voeten tegen de 
muur. Leg de bal voor u neer en duw deze onder uw 
heupen. Hou de handen ter hoogte van uw hoofd of 
slaap. Span uw rugspieren aan en zorg ervoor dat u 
in deze positie blijft.

Aantal Doe onderstaande bewegingen elk 4x.

Uitvoering

Maak een roeibeweging. Hou de ellebogen 
90° en blijf tijdens de oefening schuin naar 
voren kijken

Uitvoering

Maak een omgekeerde vliegbeweging en 
blijf tijdens de oefening schuin naar voren 
kijken
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Uitvoering

Strek uzelf zo ver mogelijk uit en blijf tijdens 
de oefening schuin naar voren kijken

Uitvoering

Strek uw armen zo ver mogelijk naar achter 
en blijf tijdens de oefening schuin naar voren 
kijken

OEFENING 5: LOWER BACK BOSU BAL

Uitgangshouding Ga op uw knieën zitten en leg de bal voor u neer. 
Ga over de bal liggen zoals aangegeven  en hou uw 
handen ter hoogte van uw hoofd/slaap.

Uitvoering Span uw been-, bil-, rug- en buikspieren aan. Blijf 
schuin naar voren kijken en bewaar uw evenwicht.
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OEFENING 6: SQUATEN OP DE BOSU BAL

Uitgangshouding Stand op de bosu bal - voeten op heupbreedte - 
handen in uw zij

Uitvoering Buig door de knieën - hou uw rug recht en duw uw 
heupen naar achtr (ga naar achter zitten in plaats 
van naar beneden).
Raak met uw handen de bal aan.
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OEFENING 7: LUNGEN

Uitgangshouding Stand - voeten op heupbreedte - landen naast 
uw lichaam

Uitvoering Stap uit naar voor – buig door de knieën. Knieën 
mogen de grond niet raken. Zorg ervoor dat 
zowel uw voorste als uw achterste been een 
hoek heeft van 90°. Er moet een rechte lijn 
ontstaan van uw achterste knie naar de heup 
naar de schouders en het hoofd.

Variatie

Om deze oefening te verzwaren, 
kan ze ook uitgevoerd worden op 
een bosu bal.
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OEFENING 8: PLANK IN BUIKLIG

Uitgangshouding Buiklig op de mat - hoofd rust op de handen - plaats 
kussen onder uw bekken/buik

Uitvoering Span uw spiercorset aan ter bescherming. Kom 
met de voorkant van uw lichaam los van de mat 
(omhoog) – voeten blijven liggen.
Hou een 5-tal seconden vast en ontspan. Kan 
eventueel verzwaard worden door halters in de 
handen te nemen.

Variatie

Zelfde oefening maar armen in 
de kandelaarshouding. Uit te 
voeren met of zonder halters

Variatie

Om deze oefening te verzwaren 
kunt u de bosu bal onder uw 
bekken/buiken leggen. Handen 
ter hoogte van uw hoofd/slaap 
of in kandelaarshouding. Uit te 
voeren met of zonder halters.
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OEFENING 9: ZIJWAARTSE PLANK

 Uitgangshou-
ding

Zijlig op de grond - steun op uw onderarmen en hou 
uw benen gebogen

 Uitvoering Span uw spierkorset aan en hef uw bekken van de 
grond. Hou deze houding 6 seconden vast.

Variatie

Identieke oefening maar met 
gestrekte benen

Variatie

Identieke oefening met 
gestrekte of gebogen benen. 
Onderarmsteun op de bosu bal.
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NIVEAU 3

OEFENING 1: PUSH UP OP BAL

Uitgangshouding Normale push up positie. Knijp de bal tussen de 
handen en hou uw lichaam als een plank.

Uitvoering

Druk uzelf op tot uw armen gestrekt zijn en 
laat u weer zakken tot de uitgangshouding. 
Hou uw evenwicht door continu aanspannen 
van alle spieren. Blijf tijdens de volledige 
oefening schuin vooruit kijken.
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OEFENING 2: PUSH UP BOSU BAL

Uitgangshouding Normale push up positie. Knijp de bal tussen de 
handen en hou uw lichaam als een plank.

Uitvoering Buig door de armen en druk uzelf daarna weer op 
tot de uitgangshouding. Hou uw evenwicht door 
continu aanspannen van alle spieren. Blijf tijdens de 
volledige oefening schuin vooruit kijken.

Variatie

Zelfde oefening als bovenstaand kan 
eveneens uitgevoerd worden op een 
omgekeerde bosu bal (zwarte ziijde)
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OEFENING 3: SQUATEN OP DE BOSU BAL

Uitgangshouding Stand op de zwarte zijde van de bosu bal. Plaats uw 
voeten op heupbreedte en hou de handen langs het 
lichaam.

Uitvoering Buig door uw knieën. Hou uw rug recht en duw uw 
heupen naar achter (ga naar achter zitten in plaats 
van naar beneden). Zorg ervoor dat uw knieën niet 
voorbij de tenen komen. Strek de armen naar voor 
en blijf vooruit kijken.

OEFENING 4: LUNGEN OP DE OEFENMAT
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Uitgangshouding Stand. Plaats uw voeten op heupbreedte en hou de 
handen langs het lichaam.

Uitvoering Stap uit naar voor en buig door de knieën. Knie 
mag de grond niet raken. Zorg ervoor dat zowel 
uw voorste als uw achterste been een hoek heeft 
van 90°. Er moet een rechte lijn ontstaan van uw 
achterste knie naar de heup naar de schouders en 
het hoofd.

OEFENING 5: LUNGEN TEGEN BOSU BAL

Uitgangshouding

Stand. Plaats uw voeten op heupbreedte en hou de handen langs het 
lichaam.

Uitvoering

Stap uit naar voor en buig door de knieën. Knie mag de grond niet raken. Zorg 
ervoor dat zowel uw voorste als uw achterste been een hoek heeft van 90°. 
Er moet een rechte lijn ontstaan van uw achterste knie naar de heup naar de 
schouders en het hoofd.
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OEFENING 6: TREKAPPARAAT

Uitgangshouding In stand met uw rug naar het trekapparaat.

Uitvoering Span uw spiercorset aan. Neem de handvaten vast 
zoals aangegeven en trek deze tot bij uw heupen.

Variatie In stand op de bosu bal.

OEFENING 7: PLANK OP FLOWIN

Uitgangshouding Start vanuit plankhouding. Voeten op de FLOWIN 
en handen op de vloer. Plaats de ‘pads’ onder uw 
voeten/tenen.

Uitvoering Ga van plankhouding naar hurkhouding en weer 
terug. Span uw spiercorset op en respecteer je 
houding (plank) in eindpositie.
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Uitgangshouding Zijlig (plankhouding). Voeten op de FLOWIN en 
voorarmsteun op de vloer. Plaat de ‘pads’ onder uw 
voeten.

Uitvoering Trek van de zijwaartse plankhouding de benen 
op via een glijbeweging en ga terug naar uw 
beginpositie.

Uitgangshouding Start vanuit plankhouding. Voeten op de FLOWIN en 
handen op de vloer. Benen gekruist. Plaats de ‘pads’ 
onder uw voeten/tenen.

Uitvoering Span uw spiercorset aan en ga via rotatiebeweging 
naar voorligse steun/hurkhouding en terug.
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Voor de uitvoering van de oefeningen in dit boekje, wacht je best op advies 
van onze therapeuten. Zij zullen aangeven welke oefeningen voor u reeds van 
toepassing  zijn en met welke u best nog een beetje wacht.

Moest u tijdens een oefensessie vragen hebben, met betrekking tot 
de uitvoering van de oefeningen kan u steeds terecht bij één van onze 
therapeuten.

CONTACT

SECRETARIAAT REVA 012/39.79.50
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Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


