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Stabilisatie oefeningen Rug  

De volgende oefeningen ondersteunen het resultaat van uw therapie. Daarnaast zullen deze oefeningen bijdragen 
aan een verbeterde coördinatie, beweeglijkheid en stabiliteit van uw rug. 
Uw fysiotherapeut zal de oefeningen met u doornemen alvorens u deze thuis toe past. Wanneer een of meerdere 
oefeningen klachten veroorzaken, raadpleeg dan uw fysiotherapeut voor advies. U dient de oefeningen dagelijks 
uit te voeren. 

 

Oefening 1: Superman 

• Ga in handen en knieën stand met een rechte rug. 

• Strek één been uit naar achteren. 

• Houd dit 10 seconden vast en voer dit 10 keer uit. 

• Gevorderden : strek één been en de tegenovergestelde arm uit, 
herhaal de oefening 5 keer per kant 

 
 

 
 

Oefening 2: Planken 

• Ga liggen op de buik, de ellebogen worden onder de schouders 
geplaatst. 

• Breng het bekken omhoog terwijl u op de ellebogen en knieën steunt 
en de rug recht houdt.  

•  Houd dit 10 seconden vast en voer dit 10 keer uit.  

• Gevorderden steunen op ellebogen en tenen. 

  

Oefening 3: Bruggetje 

• Ga op de rug liggen met beide voeten plat op de grond. 

• Breng het bekken omhoog zodat het lichaam en de benen in een lijn 
zijn. 

• Houd dit 10 seconden vast en voer dit 10 keer uit. 

•  Gevorderden gaan hierbij één been strekken en herhalen de oefening 
5 keer per kant 

  
 

Oefening 4: Side plank 

• Ga op een zij liggen, de elleboog wordt onder de schouder geplaatst. 

• Maak van het boven en onderlichaam een rechte lijn 

• Breng het bekken ophoog terwijl u op de elleboog en knieën steunt. 

• Houd dit 10 seconden vast en voer dit 10 keer uit.  

• Gevorderden steunen op elleboog en voeten 

  

 


