
Beweging is belangrijk

Fit op de vierkante meter



..meer bewegen is beter

Bewegen is goed..



Fit op de vierkante meter
Beweging is belangrijk! Graag bieden we u een overzicht met een aantal 
praktische oefeningen die u thuis kunt doen om uw spieren in vorm te 
houden. Luister hierbij goed naar uw lichaam en forceer niets. Heeft u 
aanhoudende klachten, meld dit dan altijd bij uw verzorgende of huisarts.

Voordat u begint: 
• Lees elke oefening van tevoren goed door
• Draag stevige schoenen
• U mag tijdens de oefeningen best een beetje zweten 
• Als u merkt dat u buiten adem raakt, dan is het 
 belangrijk dat u even rust neemt 

Begin altijd  
met warming-up 
oefeningen!
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Goed doorbloede (warme) spieren zijn minder 
kwetsbaar dan koude spieren en raken minder snel 
geblesseerd. Een goede warming-up is belangrijk 
om blessures te voorkomen. 

Warming-up



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 5 keer



Nekbewegingen
• Sta of zit rechtop en kijk vooruit
• Plaats een hand op uw kin
• Druk uw hoofd recht naar achteren 

(maak een onderkin)
• Herhaal dit 5 keer



Rugstrekking
• Sta of zit rechtop met de voeten  

op schouderbreedte uit elkaar
• Plaats een hand op het smalste 

gedeelte van uw rug (duim naar 
voren)

• U houdt zich met uw andere hand 
vast aan de tafel 

• Leun voorzichtig achterover
• Herhaal dit 5 keer



Rompbewegingen
• Sta rechtop en plaats uw handen  

op uw heupen of kruislings  
voor de borst

• Beweeg uw heupen niet
• Draai rustig zo ver  

als u kunt naar rechts
• Draai rustig zo ver  

als u kunt naar links
• Herhaal dit 5 keer naar iedere kant



Enkel bewegingen
• Ga staan of zitten
• Wijs met de voet naar beneden,
 trek dan de voet weer terug naar u toe
• Herhaal deze oefening 10 keer per been

 Alternatief: houd 1 been in de lucht  
en maak een draaiende beweging met 
uw enkel. Doe dit van buiten naar 
binnen en van binnen naar buiten.
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Met deze oefeningen traint u uw spieren en blijft u 
beter in balans. U doet de oefeningen tussendoor, 
tijdens uw dagelijkse bezigheden. Ze kosten u dus 
weinig moeite. Maak er een gewoonte van!  

De oefeningen



Oefening 1

Voorkant knie
• U kunt deze oefening doen terwijl u televisie kijkt
• Ga op een stoel zitten met uw rug goed tegen de rugleuning 
• Strek uw been naar voren 
• Buig uw been en laat uw been rustig zakken
• Herhaal deze oefening 10 keer per been



Oefening 2

Achterkant knie
• Ga rechtop staan met uw 
 gezicht naar de tafel
• Leg twee handen op de tafel
• Buig de knie, breng de hiel 
 naar uw bil
• Laat uw voet weer zakken 
 tot op de grond
• Herhaal deze oefening 
 10 keer per been



Oefening 3

Rug- en schouderspieren 
• Ga stevig op een stoel zitten  

met uw voeten plat op de grond
• Vouw de handen in elkaar
• Zorg dat de armen zo gestrekt  

mogelijk zijn
• Begin met uw handen bij uw  

lichaam rond borsthoogte
• Maak een roerende beweging  

alsof u in een pan soep roert
• Maak eerst kleine en daarna steeds 

grotere rondjes, hierbij is het prima  
dat de romp iets naar voren komt

• Voer de rondjes langzaam uit
• Herhaal deze oefening 5 keer



Oefening 4

Knie heffen 
• Ga rechtop staan naast de tafel  

of ga zitten op een stoel
• Zet uw voeten iets uit elkaar
• Hef uw knie zo hoog mogelijk 
• Wissel af met links en rechts
• Het voelt als stappen op de plaats
• Herhaal deze oefening 10 keer per been



Oefening 5

Hand- en vingeroefening 
• U kunt deze oefening 

afwisselend doen met de armen 
gestrekt zijwaarts of voorwaarts

• Maak een vuist door zachtjes in 
uw handen te knijpen en open 
de handen weer

• Herhaal deze oefening 5 keer
• Raak met alle vingers één voor 

één de duim aan
• Herhaal dit 5 keer
• Draai met de hand/pols 5 keer 

linksom en 5 keer rechtsom



Oefening 6

Zijwaarts heffen
• Ga rechtop naast de tafel staan
• Houd u aan de tafel vast 
• U leunt op één been 
• Hef het andere been zijwaarts omhoog
• U laat het been weer rustig zakken
• Herhaal de oefening voor elk been 5 keer



Oefening 7

Armspieren 
• Zorg dat u stevig op uw benen staat  

of ga zitten op een stoel
• Zet uw voeten op heupbreedte 
• Buig de armen
• Plaats uw handen tegen elkaar  

voor het hart
• Laat de ellebogen naar buiten wijzen en 

duw uw handen 15 tellen tegen elkaar
• Blijf doorademen tijdens het duwen
• Let op: borst omhoog en schouders laag  
• Rust 30 tellen
• Herhaal deze oefening 5 keer



Oefening 8

Op de tenen staan
• Ga rechtop staan of zitten met het 

gezicht naar de tafel
• U houdt zich vast en kijkt vooruit
• Plaats uw voeten op  

schouderbreedte uit elkaar
• Ga op uw tenen staan
• Laat de hielen langzaam  

naar de grond zakken
• Herhaal deze oefening 10 keer



Oefening 9

Op de hakken staan
• Ga rechtop staan of zitten
• Draai het gezicht naar de tafel
• U houdt zich vast en kijkt vooruit
• Plaats uw voeten op schouderbreedte 

uit elkaar
• Blijf op de hakken staan, terwijl u de 

voorkant van de voeten naar de grond 
laat zakken 

• Herhaal deze oefening 10 keer



Oefening 10

Schouders 
• Ga rechtop staan of zitten
• Zet uw voeten op heupbreedte stevig 

op de grond
• Plaats uw armen zijwaarts
• U beweegt uw armen van beneden naar 

boven terwijl de armen zijwaarts blijven
• Uw armen hoeven niet helemaal omhoog 

te komen, probeer echter wel op 
schouderhoogte te komen



Oefening 11

Kniebuigingen
• Ga rechtop staan met het gezicht naar 
 de tafel en leg uw handen op de tafel
• Plaats uw voeten op schouderbreedte 

uit elkaar
• Buig uw knieën tot halverwege
• De knieën gaan daarbij over de tenen heen
• Wanneer u voelt dat uw hielen omhoog 

beginnen te komen, ga dan weer
 rechtop staan
• Herhaal deze oefening 10 keer



Oefening 12

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 2 keer



Oefening 13

Schouder- en armspieren (luchtboksen) 
• Sta stevig op uw benen of ga  

zitten op een stoel
• Zet uw voeten op heupbreedte  

stevig op de grond
• Bal uw vuisten (als dit niet lukt is dat  

niet erg, maar met gebalde vuisten traint  
u ook nog wat knijpkracht) 

• Start met de vuisten voor de borst.  
Armen zijn hierbij gebogen

• De armen kunnen verschillende richtingen op gebokst 
worden (naar voren, beneden, boven en opzij) 

• Herhaal de oefening steeds 5 keer in een bepaalde 
richting en wissel dan van richting



Oefening 14

Van zitten naar staan
• U kunt deze oefening doen terwijl u tv kijkt
• Ga op een stevige stoel zitten die niet te laag is
• Plaats de voeten stevig op de grond op 

heupbreedte
• Plaats de voeten onder uw knieën
• Leun naar voren over uw knieën
• Zet u zich met beide handen af en sta op
• Herhaal deze oefening 5 keer



Oefening 15

Schouderbladen 
• Plaats uw voeten op heupbreedte 
• Ontspan uw benen 
• Schouders omlaag en trek deze iets naar 

achteren
• Kin intrekken (induwen met uw hand)
• Handen zijn voor en ellebogen naast  

de taille
• Handen komen zijwaarts omhoog en draaien 

naar buiten toe open, maak een ‘W’
• Schouderbladen naar elkaar toetrekken
• Adem hierbij in door de neus
• Breng handen weer naar voren en blaas uit 

door de mond
• Herhaal deze oefening 10 keer

 



Oefening 16

Lopen als een koorddanser
• Ga rechtop naast de tafel staan
• U houdt de tafel vast en kijkt vooruit 
• Plaats een voet direct voor de andere voet 

zodat de voeten een rechte lijn vormen
• Loop 10 passen
• Herhaal deze oefening 2 keer



Oefening 17

Armspieren 
• Ga rechtop staan of zitten
• Plaats uw voeten stevig op  

de grond en op heupbreedte 
• U heeft uw armen recht naar voren
• Uw handpalmen wijzen naar boven
• Let op dat de ellebogen licht zijn gebogen
• Tik met uw vingers uw schouders aan
• Herhaal deze oefening 10 keer

 Alternatief: de armen kunt u ook 
zijwaarts omhoog brengen. Tik vervolgens 
met uw vingers de schouders aan. 



Oefening 18

Maak u lang (peren plukken)
• Ga rechtop staan of zitten
• Plaats uw voeten stevig op de grond en 

op heupbreedte 
• Strek 1 arm helemaal omhoog richting 

plafond en pluk denkbeeldige peren
• Blijf naar voren kijken
• Wissel van arm
• Herhaal deze oefening 5 keer per arm

 Alternatief: u kunt uw armen ook naar 
voren, opzij of naar achteren doen. 
Strek uw armen zo ver mogelijk. 



Oefening 19

Buikspieren 
• Zorg dat u goed achter in de stoel zit  

en niet op het puntje van de stoel
• Zet uw voeten stevig op de grond
• Kom omhoog en doe ook uw armen  

daarbij omhoog
• Beweeg langzaam naar voren
• Kijk of het lukt om uw tenen aan te raken
• Kom omhoog met de armen daarbij omhoog
• Als u weer rechtop zit kunnen
 de armen even omlaag
• Herhaal dit 5 keer

 Let op: zit niet te lang met uw hoofd naar 
beneden. Hier kunt u duizelig van worden.



Oefening 20

Uitrekken
• Ga stevig op een stoel zitten
• Maak u zo groot mogelijk door de 

handen zo hoog mogelijk te reiken
• Het is niet erg als de rug loskomt van 

de leuning
• U houdt dit 5 tellen vast 
• Herhaal dit 3 keer



Maak uw eigen bewegingsagenda. 
Het kiezen van een vaste dag 
helpt u om het makkelijker vol 
te houden. Bijvoorbeeld wanneer 
u naar uw favoriete programma 
op tv kijkt of na het ontbijt. U 
kunt op het lijstje de oefeningen 
schrijven die u achter elkaar wilt 
doen. Zo kunt u de schema’s 
afwisselen voor de variatie. Op de 
oneven dagen kunt u bijvoorbeeld 
schema 1  gebruiken en op de 
even dagen schema 2. 

Tip Persoonlijk schema 

Oefeningen:
Start altijd met de warming-up.
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076 - 532 50 00 
www.avoord.nl

Samen werken aan beweging

Met kleine beweegmomentjes kunt u de nodige beweging in 

uw dag brengen. Zo werkt u actief aan uw vitaliteit. Avoord 

wenst u veel beweegplezier!


