
Stabiliserende oefeningen 
Fase 1: Statisch aanspannen 

1.1 Aanspannen in handen en knieën stand 1.2 Aanspannen in ruglig met opgetrokken knieen 1.3 Aanspannen in stand 

Na de uitademing 
spant u de buikspieren 
aan en trekt de navel 
in richting de 
wervelkolom, terwijl 
de wervelkolom in 
een neutrale positie 
blijft. Deze positie 
wordt 8 seconden 
vastgehouden. 
Herhaal dit 30 keer. 

Na de uitademing spant 
u de buikspieren aan en 
trekt de navel in 
richting de 
wervelkolom, terwijl de 
wervelkolom in een 
neutrale positie blijft. 
Deze positie wordt 8 
seconden 
vastgehouden. Herhaal 
dit 30 keer.  

Na de uitademing spant u de 
buikspieren aan en trekt de navel 
in richting de wervelkolom, terwijl 
de wervelkolom in een neutrale 
positie blijft. Deze positie wordt 8 
seconden vastgehouden. Herhaal 
dit 30 keer. 
 

 

 

Fase 2: Dynamisch aanspannen 

Uitgangspositie: Ruglig met benen gebogen, voeten plat op de grond. 

2.1 Aanspannen met hak glijden in ruglig 2.2 Aanspannen met been optillen in ruglig 

Na de uitademing spant u de buikspieren aan 
en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna schuift u met een hak over de grond 
totdat de knie gestrekt is. Deze positie wordt 4 
seconden vast gehouden, daarna wordt het 
been terug gezet in de uitgangspositie. Wissel 
dit af met het andere been. Herhaal dit 20 keer 
per been.  

Na de uitademing spant u de buikspieren aan 
en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna tilt u 1 been 10 cm van de vloer op. 
Deze positie wordt 4 seconden vast 
gehouden, daarna wordt het been terug gezet 
in de uitgangspositie. Wissel dit af met het 
andere been. Herhaal dit 20 keer per been. 
 

2.3 Aanspannen met bruggetje in ruglig 2.4 Aanspannen met 1 benige brug in ruglig 

Na de uitademing spant u de buikspieren aan 
en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna komt u de billen van de vloer zodat u 
bovenlijf en bovenbenen een lijn vormen. Deze 
positie wordt 8 seconden vast gehouden, 
daarna wordt het been terug gezet in de 
uitgangspositie. 
 

Na de uitademing spant u de buikspieren aan 
en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna strekt u uw been en komt u de billen 
van de vloer zodat u bovenlijf en bovenbenen 
één lijn vormen. Deze positie wordt 8 
seconden vast gehouden, daarna wordt het 
been terug gezet in de uitgangspositie. 
Herhaal dit 30keer per been. 
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Uitgangspositie: Ruglig met één been gestrekt en het andere been in heup en knie gebogen, zodat de het bekken in neutrale positie blijft. 

3.1 Aanspannen met oprollen (ellebogen op grond) 3.2 Aanspannen met oprollen (ellebogen los) 3.3 Aanspannen met oprollen (handen op voorhoofd) 

Plaats beide handen onder uw onderrug. Na de uitademing spant u 
de buikspieren aan en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna tilt u hoofd en schouders van de grond. Houdt u daarbij de 
ellebogen op de grond. Deze positie wordt 8 seconden 
vastgehouden, daarna gaat u terug naar de uitgangspositie. Herhaal 
dit 30 keer. 

 

Plaats beide handen onder uw onderrug. Na de uitademing spant u 
de buikspieren aan en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna tilt u hoofd, schouders en ellebogen van de grond. Deze 
positie wordt 8 seconden vastgehouden, daarna gaat u terug naar 
de uitgangspositie. Herhaal dit 30 keer. 
 

 

Plaats beide handen op uw voorhoofd. Na de uitademing spant u 
de buikspieren aan en trekt de navel in richting de wervelkolom, 
daarna tilt u hoofd en schouders van de grond. Deze positie wordt 
8 seconden vastgehouden, daarna gaat u terug naar de 
uitgangspositie. Herhaal dit 30 keer. 
 

 
 

Uitgangspositie: Zijsteun op ellebogen en op knieën (4.1) of op voeten (4.2-4.4), met bovenbenen in verlengde van de romp 

4.1 Zijwaartse plank met steun op de knieën (knieën gebogen) 4.2 Zijwaartse plank met steun op de voeten (knieën gestrekt) 

Plaats uw elleboog onder de schouder en houd de 
heupen boven elkaar. Na de uitademing spant u 
de buikspieren aan en trekt de navel in richting de 
wervelkolom, tilt u de heupen en romp van de 
grond. Deze positie wordt 8 seconden 
vastgehouden, daarna gaat u terug naar de 
uitgangspositie. Herhaal dit 30 keer per kant. 
 

Plaats uw elleboog onder de schouder en 
houd de heupen boven elkaar. Na de 
uitademing spant u de buikspieren aan en 
trekt de navel in richting de wervelkolom, 
tilt u de heupen en romp van de grond. 
Deze positie wordt 8 seconden 
vastgehouden, daarna gaat u terug naar 
de uitgangspositie. Herhaal dit 30 keer per 
kant.  

4.3 Zijwaartsplank (gevorderden 1) 4.4 Zijwaartsplank (gevorderden 2) 

Plaats uw elleboog onder de schouder. Na de 
uitademing spant u de buikspieren aan en trekt de 
navel in richting de wervelkolom, tilt u de heupen 
en romp van de grond. Daarna roteert u de romp 
naar achteren en naar voren (4 keer heen en 
weer) en gaat u dan terug naar de uitgangspositie. 
Herhaal dit 30 keer per kant. 

Plaats uw elleboog onder de schouder. Na 
de uitademing spant u de buikspieren aan 
en trekt de navel in richting de 
wervelkolom, tilt u de heupen en romp 
van de grond. Daarna rolt u naar de 
andere elleboog, terwijl uw de 
wervelkolom recht houdt. Daarna gaat u  
terug naar de uitgangspositie. Herhaal dit 
30 keer. 
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Uitgangspositie: handen en knieënstand met rug in neutrale positie 

5.1 Superman met alleen been 5.2 Superman met been en arm 5.3 Superman met been en arm (gevorderden) 

Na de uitademing spant u de buikspieren aan en trekt de navel in 
richting de wervelkolom. Daarna strekt u het been naar achteren, 
terwijl de wervelkolom in een neutrale positie blijft. Deze positie 
wordt 8 seconden vast gehouden, daarna wordt het been terug 
gezet in de uitgangspositie. Herhaal dit 30 keer per kant. 

Na de uitademing spant u de buikspieren aan en trekt de navel in 
richting de wervelkolom. Daarna strekt u het been naar achteren en 
de tegenovergestelde arm naar voren, terwijl de wervelkolom in een 
neutrale positie blijft. Deze positie wordt 8 seconden vast gehouden, 
daarna worden been en arm terug gezet in de uitgangspositie. 
Herhaal dit 30 keer per kant. 

Na de uitademing spant u de buikspieren aan en trekt de navel in 
richting de wervelkolom. Daarna strekt u het been naar achteren 
en de tegenovergestelde arm naar voren, terwijl de wervelkolom 
in een neutrale positie blijft. Deze positie wordt 8 seconden vast 
gehouden, daarna worden been en arm terug bewogen maar 
zonder ze op de grond te zetten. Herhaal dit 30 keer per kant. 

 

Fase 3: Aanspannen in dagelijkse activiteiten 

6.1 Lopen 6.2 Zit naar stand 6.3 Van een zij op de andere rollen 

Tijdens het lopen wisselt u af tussen 8 seconden aanspannen van 
de buikspieren/navel richting de wervelkolom intrekken en 10 
seconden rust. Wandel 10 minuten.  

U zit op een stoel. Na de uitademing spant u de buikspieren aan en 
trekt de navel in richting de wervelkolom. Vervolgens gaat u staan 
en weer zitten, terwijl de wervelkolom in een neutrale positie blijft. 
Herhaal dit 30 keer. 

U ligt op de zij. Na de uitademing spant u de buikspieren aan en 
trekt de navel in richting de wervelkolom. Vervolgens draait u naar 
de andere zijde, terwijl de wervelkolom in een neutrale positie 
blijft. Herhaal dit 30 keer. 

6.4 Squat 6.5 Tillen  

U staat tegen de muur of een deur. Na de uitademing spant u de 
buikspieren aan en trekt de navel in richting de wervelkolom. 
Vervolgens glijdt u langs de muur/deur totdat uw knieen 45 graden 
gebogen zijn. Uw wervelkolom blijft hierbij in een neutrale positie. 
Deze positie wordt 5 seconden vastgehouden, daarna komt u terug 
in de uitgangspositie. Herhaal dit 30 keer. 

U staat voor een stoel. Na de uitademing spant u de buikspieren 
aan en trekt de navel in richting de wervelkolom. Daarna pakt hij 
een 2-3kg zwaar gewicht van de stoel en tilt het naar een plank op 
schouderhoogte. Vervolgens wordt het gewicht weer terug op de 
stoel geplaatst. De wervelkolom blijft in neutrale positie tijdens de 
gehele oefening. Herhaal dit 30 keer. 

 


